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DZIAŁ I 
 
 

Rozdział 1 
Informacje ogólne 

 
§ 1 

1. Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym - klasą „0” używa pełnej nazwy: Szkoła Podstawowa 
im. Stefana Żeromskiego w Brynicy. 

2. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek szkolny w Brynicy 144A, 26-065 Piekoszów. 

4. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piekoszów. 

5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

 
Rozdział 2 

Przepisy definiujące 
 

§ 2 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Brynicy oraz oddział 
przedszkolny funkcjonujący w szkole; 

2) dyrektorze   -   rozumie   się    przez    to    dyrektora    Szkoły    Podstawowej    im.    Stefana    Żeromskiego 
w Brynicy; 

3) radzie pedagogicznej - rozumie się przez to radę pedagogiczną szkoły; 

4) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w 
szkole; 

5) wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub 
wychowawcy świetlicy; 

6) rodzicach - rozumie się przez to rodziców, prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące 
pieczę zastępczą nad uczniem, czyli osoby sprawujące władzę rodzicielską nadaną z mocy prawa; 

7) radzie rodziców - rozumie się przez to radę rodziców szkoły; 

8) uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole; 

9) wychowankach - rozumie się przez to dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 
w Oddziale Przedszkolnym przy Szkoły Podstawowej; 

10) samorządzie uczniowskim - rozumie się przez to samorząd uczniowski szkoły; 

11) oddziale klasowym – należy przez to rozumieć klasy I-VIII; 

12) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny – klasa „0”. 

§ 3 

1. Szkoła i oddział przedszkolny posiadają sztandar i wspólny ceremoniał. 
2. Szkoła i odział posiadają własny herb. 

§ 4 

1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy i oddziału przedszkolnego 
obejmuje wieś Brynica. 
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DZIAŁ II 
 

Rozdział 1 
Cele i zadania szkoły 

 
§5 

 

1. Szkoła wraz oddziałem przedszkolnym realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w 
przepisach         wykonawczych          wydanych          na          jej          podstawie,          a          także          zawarte 
w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym – dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 
danego środowiska. 

 
 

§6 
 

1. Celem szkoły jest: 
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości 
ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości 
kultur Europy i świata; 
2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 
4) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w 
statucie         i         stosownie         do         formy         organizacyjnej         szkoły         oraz         prawa         dzieci 
i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 
5) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i 
możliwościach uczenia się; 
6) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom 
rodzinny; 
7) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 
8) kształtowanie    u    dziecka     pozytywnego     stosunku     do     nauki     oraz     rozwijanie     ciekawości 
w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 
9) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do 
nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za 
siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także 
działalności twórczej; 
10) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne 
potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 
11) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym 
zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich; 
12) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu 
społecznym. 

 

§7 
 

1. Zadaniem Szkoły jest: 
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie 
bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny 
uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 
4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla 
przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 
5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do 
potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny 
psychicznej; 
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub 
poszczególnego ucznia; 
9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 
12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej; 
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 
15) zapewnienie uczniom nauki języka obcego zgodnie z poziomem ich umiejętności językowych; 
16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 
17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 
18) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego 
wyboru części zajęć edukacyjnych; 
19) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 
20) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska 
sprzyjającego zdrowiu; 
21) zapewnienie opieki uczniom poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 
22) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 
23) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, parafią, rodzicami w celu kształtowania 
środowiska wychowawczego w szkole; 
24) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 
społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 
szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa 
kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 
25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dziedzictwa kulturowego - tradycji i kultury 
narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 
26) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 
problemów ochrony środowiska; 
27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 
28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na 
zajęciach z różnych przedmiotów; 
29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania 
mediów; 
30) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w 
szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w 
Internecie; 
31) egzekwowanie    obowiązku     szkolnego     w     trybie     przepisów     o    postępowaniu     egzekucyjnym  
w administracji; 
32) dokumentowanie       procesu       dydaktycznego,      opiekuńczego       i       wychowawczego,       zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

 
§8 

 

1. Cele i zadania Szkoły i Oddziału Przedszkolnego realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo- 
lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 
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Rozdział 2 
Sposoby realizacji zadań szkoły 

 

§9 
 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z 
uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 
1) zapewnia    uczniom     (oraz     pracownikom)     bezpieczne    i     higieniczne    warunki     pracy    i     nauki  
w czasie pobytu w szkole jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez 
Szkołę poza jej terenem; 
2) organizuje    zajęcia     obowiązkowe,     nieobowiązkowe,     pozalekcyjne     zgodne     z     obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i 
przeprowadzający zajęcia; 
3) umożliwia     uczniom     podtrzymywanie     poczucia     tożsamości     narodowej,     etnicznej,     językowej 
i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy 
jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 
4) zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez Szkołę 
wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza terenem placówki poprzez zobowiązanie 
nauczycieli lub innych organizatorów do przestrzegania stosownych przepisów oraz przedkładania dyrekcji 
szkoły na 7 dni przed planowanymi zajęciami poza szkołą dokumentacji zawierającej: zgłoszenie i program 
imprezy oraz listę uczestników, co jest niezbędne do uzyskania zgody na odbycie zajęć; 
5) organizuje dyżury nauczycieli w Szkole zgodnie z wewnętrznymi procedurami; 
6) umożliwia    pełny     rozwój     osobowości     uczniów     poprzez     czytelnictwo     książek     i     czasopism 
w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych 
poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych; 
7) dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez: 
a) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych, godzinach z 
wychowawcami oraz uroczystościach szkolnych; 
b) udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami, 
c) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 
d) racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
e) dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju wykonywanych zajęć, 
f) w miarę możliwości gwarantuje opiekę medyczną. 

 
§ 10 

 
1. Zadania określone w §7 Szkoła wypełnia, organizując edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych 
programów edukacyjnych, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz szkolnego zestawu programów 
nauczania, szkolnego zestawu podręczników i planów nauczania określonych właściwymi przepisami, a także 
poprzez naukę przedmiotów dodatkowych, kształcenie specjalne, udział w zajęciach wspierających rozwój 
ucznia, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, seansach filmowych, spektaklach teatralnych, 
koncertach, spotkaniach z wybitnymi ludźmi, itp. 

 
2. Szkoła, organizując edukację dzieci, uwzględnia wewnątrzszkolne zasady oceniania, optymalne warunki 
rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 

 

3. W sytuacji zawieszenia zajęć działalność dydaktyczno-wychowawcza szkoły może być organizowana w formie 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Konieczność zawieszenia zajęć może wynikać 

z: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub 

międzynarodowych, 

2) występowania temperatury zagrażającej zdrowiu uczniów na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których 

są prowadzone zajęcia z uczniami, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 
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4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 

1-3 – w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 
§ 11 

 
1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni: 
1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia. 
2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 
3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 
4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na 
indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę posiadanych środków 
finansowych; 
5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach 
warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni. 

 

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych, korzystając z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej: 
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci; 
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin; 
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych; 
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła nawiązuje 
współpracę z: 
1) inspektorem ds. nieletnich; 
2) kuratorami; 
3) Policyjną Izbą Dziecka; 
4) Pogotowiem Opiekuńczym; 
5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi; 
6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 12 
 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na 
indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Szkoła umożliwia uczniom 
uzdolnionym kierunkowo realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz 
ukończenie Szkoły w skróconym czasie. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 

 

§ 13 
 

1. Szkoła udziela rodzicom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno- 
wyrównawczych, nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego oraz zajęć terapeutycznych we 
współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi lub innymi organizacjami społecznymi działającymi 
na rzecz dzieci i młodzieży, a także w miarę możliwości organizuje pomoc materialną i rzeczową. 

 
2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. 
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu 
rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 
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umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest 
udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich 
zaspakajania; 
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi; 
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo- 
profilaktycznego (o którym mowa w odrębnych przepisach) oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 
8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i 
planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 
9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z 
wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 
11) udzielaniu     nauczycielom     pomocy     w     dostosowaniu     wymagań     edukacyjnych,     wynikających 
z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 
12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych wg procedur. 
5. W ramach funkcjonowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej Szkoła zapewnia: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne; 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
5) integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowaniem społecznym; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) ze szczególnych uzdolnień; 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) z zaburzeń komunikacji językowej; 
7) z choroby przewlekłej; 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania 
czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w 
tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 
 

§ 14 
 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor szkoły może 
zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 
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§ 15 
 

1. Uczniowie z zaburzeniami rozwoju, uczniom kalekim lub przewlekle chorym szkoła umożliwia wypełnienie 
obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, specjalnego, zajęć rewalidacyjnych. 

 

2. O potrzebie zapewnienia uczniowi wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców ucznia i zaświadczenia lekarskiego. 

 
3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje dyrektor szkoły na podstawie 
obowiązujących przepisów. 

 
 
 
 
 

DZIAŁ III 
 

Rozdział 1 
Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 16 
 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 
 

§17 
 

1. Każdy z wymienionych organów w § 16 ust. 1 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne 
funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być 
sprzeczne ze statutem szkoły. 

 
 

§18 
 

1. Dyrektor Szkoły: 
1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

 

§19 
 

1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości; 
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady 
Pedagogicznej; 
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 
4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ 
prowadzący i nadzorujący; 
5) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole podstawowej; 
6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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7) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru 
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
9) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie 
obowiązywał w Szkole od początku następnego roku szkolnego; 
10) ustala, w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii 
Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu 
kształcenia; 
11) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji 
celowej właściwego ministerstwa; 
12) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji 
celowej; 
13) współpracuje z Radą Pedagogiczną Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 
14) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 
15) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku 
nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania; 
16) organizuje     pomoc     psychologiczno-pedagogiczną     w     formach     i      na     zasadach     określonych 
w Dziale IV, Rozdziale 3 statutu szkoły; 
17) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne na zasadach 
określonych w Dziale IV, Rozdziale 3 statutu szkoły; 
18) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci: 
a) w   przypadku   niespełnienia    obowiązku    szkolnego    tj.    opuszczenie    co    najmniej    50    %    zajęć 
w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
19) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach 
określonych odrębnych przepisach; 
20) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. 
Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy 
programowej kształcenia ogólnego; 
21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły nauczycielskie, o których mowa 
w statucie szkoły; 
22) zwalnia uczniów z zajęć w-f lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć 
technicznych/techniki, zajęć komputerowych/informatyki, drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy; 
23) udziela     zezwoleń      na      indywidualny     tok      nauki      lub     indywidualne      nauczanie,      zgodnie 
z zasadami określonymi w statucie szkoły; 
24) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w 
przypadkach określonych w statucie szkoły; 
25) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 
26) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 
i religijnej uczniom; 
27) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym specjalistycznej, zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia: z 
wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem; 
ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia z nauki drugiego języka obcego na podstawie 
tego orzeczenia; 
28) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców; 
29) powołuje       komisje       do       przeprowadzania      egzaminów       poprawkowych,       klasyfikacyjnych 
i sprawdzających na zasadach określonych w statucie szkoły; 
30) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą nauczyciele 
posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz w zależności od potrzeb wyznacza nauczyciela 
wspomagającego; 
31) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk 
studenckich; 
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32) organizuje i nadzoruje prawidłowy przebieg egzaminów ósmoklasistów na zakończenie nauki w klasie VIII 
szkoły podstawowej. 

 
2. Dyrektor organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć; 
5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów; 
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w 
kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury -15°C, mierzonej o godzinie 21.00. 
Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły; 
8) zapewnia      odpowiednie       warunki       do       jak       najpełniejszej       realizacji       zadań       szkoły, 
a w szczególności należytego stanu higieniczno–sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w 
budynku szkolnym i na placu szkolnym; 
9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 
10) egzekwuje    przestrzeganie     przez     pracowników     szkoły     ustalonego     porządku     oraz     dbałości 
o estetykę i czystość; 
11) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i 
Radzie Rodziców; 
12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie; 
13) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na 
boisku szkolnym; 

14) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko 
wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 
15) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 
16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 
17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 
18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 
19) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły oraz sprawuje nad nią nadzór. 
20) w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje zajęcia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

21) w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor 

przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie 

organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących 

obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym. 

 
 

3. Dyrektor Szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych; 
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 
4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 
5) przyznaje nagrody dyrektora; 
6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników; 
7) udziela urlopów zgodnie z KN i KP; 
8) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący; 
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11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 
13) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 
i zatwierdzania; 

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 
 
 

4. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami: 
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 
3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 
aktywne działania prozdrowotne. 

 
 

§20 
 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy jest kolegialnym organem szkoły. 
 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 
Szkole. 

 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy. 

 
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady 
pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed 
posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach 
wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania 
swoich zadań zastępcę. 

 
5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad. 

 
6. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem 
doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 
Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej 
po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły. 

 
7. Zebrania   rady   pedagogicznej    Szkoły    są    organizowane    przed    rozpoczęciem    roku    szkolnego, 
w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

 
8. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 
1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów danej szkoły; 
3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej 
opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców; 
4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców nieklasyfikowanego z 
powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 
edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 
5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 
6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
7) zatwierdza regulamin dyżurów nauczycieli; 
8) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 
9) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 
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10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 
11) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
12) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. 

 
9. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 
1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 
2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając 
posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
3) opiniuje projekty innowacyjne do realizacji w danej szkole; 
4) opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
5) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
6) opiniuje programy realizowane w szkole; 
7) opiniuje harmonogram dyżurów nauczycieli na dany rok szkolny; 
8) opiniuje projekt finansowy szkoły; 
9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 
10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem 
statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
11) opiniuje kandydatów na stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 
kierownicze. 

 
10. Ponadto Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela    z funkcji dyrektora szkoły lub 
z innych funkcji kierowniczych w szkole; 
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
4) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
5) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
6) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; 

 

11. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po 
zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być 
organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 
jej członków. 

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

 

13. Dyrektor     Szkoły      wstrzymuje      wykonanie      uchwał      niezgodnych      z      przepisami      prawa. 
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia 
jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 
14. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej z wykorzystaniem komputera. 
Protokoły przechowuje się w archiwum szkoły. 

 
15. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 
1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół; 
2) stwierdzenie prawomocności obrad; 

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

4) listę obecności nauczycieli; 

5) uchwalony porządek obrad; 
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6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych 
i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

7) przebieg głosowania i jej wyniki; 

8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 
 

16. W czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej członkowie mogą zgłaszać wnioski do Komisji Wnioskującej 
powołanej przez Dyrektora Szkoły. 

 
17. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań 
tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady 
Pedagogicznej. 

 
18. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 

 
19. Protokoły z zebrania Rady Pedagogicznej są do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed 
terminem        kolejnego        zebrania.        Członkowie        Rady        mają        obowiązek        zaznajomić        się 
z protokołem poprzedniego zebrania. 

 
20. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania Rady 
Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

 
21. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§21 
 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 
 

2. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
 

3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz działanie na rzecz opiekuńczej funkcji 
szkoły. 

 
4. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły; 
2) współorganizowanie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad 
użytkowania tych funduszy; 
3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność 
szkoły, wśród nich zaś: 
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie 
rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, 

b) znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, 
c)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 

 
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

 
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
a) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
wychowawczym; 
2) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły; 
3) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada 
Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 
dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 
4) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
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5) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody 
pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 

 
7. Rada Rodziców może: 
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub 
organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora 
szkoły; 

 
8. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców spośród swego grona do komisji konkursowej na dyrektora 
szkoły. 

 

9. Pracę Rady Rodziców określa odrębny regulamin. 
 

10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych 
składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. 

 
§ 22 

 
1. W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy działa Samorząd Uczniowski w oparciu o 

obowiązujący regulamin. 

 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organ Samorządu jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w 
głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 

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

 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 
sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem; 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

7) opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 
 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 
 

7. Samorząd ma prawo opiniować, na  wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, dla których 
Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

 
 

§23 
 

1. Szkoła    zapewnia    warunki     do    właściwego    współdziałania    organów    wymienionych    w    §     16, 
w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 
swoich kompetencji określonych w ustawie Prawo oświatowe, statucie szkoły oraz w regulaminach własnych. 
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2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, 
których          celem           statutowym          jest          działalność           wychowawcza          albo          rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 
3. Zgodę    na    podjęcie    działalności    przez     stowarzyszenia    i    inne    organizacje,    o    których    mowa 
w ust. 2, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 
4. Przedstawiciele   stowarzyszeń   i    innych    organizacji    mogą    brać    udział    z    głosem    doradczym 
w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

 
§24 

 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając 
swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji. 

 
2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca 
września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania 
kompletu każdemu organowi szkoły. 

 
3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych 
zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 
uprawnionego. 

 
4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w 
celu wymiany poglądów i informacji. 

 
5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. 
Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

 
6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

 
7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad 
ujętych w §25 ust. 2 statutu szkoły. 

 

8. Wszelkie    sprawy    sporne   rozwiązywane    są    wewnątrz    szkoły,    z    zachowaniem    drogi    służbowej 
i zasad ujętych w § 26 niniejszego statutu. 

 
§ 25 

 
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

 
2. Rodzice, współpracując ze szkołą, mają prawo do: 
1) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczo- 
profilaktycznego szkoły; 
2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły swoich propozycji (wnioski 
i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej); 
3) współudziału w pracy wychowawczej; 
4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje Dyrektor Szkoły po 
zebraniu rady pedagogicznej; 
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 
egzaminów; 

6) uzyskiwania    informacji    na    temat    swojego    dziecka    -    jego    zachowania,    postępów    w    nauce 
i przyczyn trudności; 
7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły. 
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3. Rodzice mają obowiązek: 
1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 

4) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

5) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i 
rozwijaniu zdolności; 

6) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

7) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań. 
 
 

§ 26 
 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców: 
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Szkoły; 
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, 
zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 
3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 
dni od złożenia informacji o sporze. 

 
DZIAŁ IV 

 
Rozdział 1 

Organizacja pracy szkoły - zagadnienia ogólne 
 

§27 

 
1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy jest w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe 
publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin 
ósmoklasisty. 

 
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych. 

 

3. Szkoła posiada swój obwód ustalony przez organ prowadzący szkołę. 
 

4. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny, w którym realizowany jest program wychowania 
przedszkolnego. Oddział przedszkolny zapewnia warunki do realizacji obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieciom, które takiemu obowiązkowi podlegają. 

 
5. Do klasy pierwszej Szkoły jak i do oddziału przedszkolnego przyjmowane są: 
1) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców; 
2) w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wniosku rodziców. 

 
 

Rozdział 2 
Organizacja nauczania i wychowania 

 
§28 

 
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich 
określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Na ich podstawie Rada Pedagogiczna 
opracowuje Kalendarz Roku Szkolnego. 
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2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, w ramach których Rada Pedagogiczna dokonuje klasyfikacji uczniów 
szkoły. 

 
3. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od 
zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym w wymiarze do 8 dni. 
1) W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych Szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńczo- 
wychowawcze dla dzieci. 

 

4. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Dopuszcza się wprowadzenie systemu dwuzmianowego. 
 

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor organizuje z uwzględnieniem w 

szczególności: 

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia, 

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć, 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

6. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 60 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie 

dłuższym niż 60 minut. 

7. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor, w 

porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować: 

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z planów nauczania dla poszczególnych typów 

szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz tygodniowy zakres treści nauczania z 

zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

8. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie 

może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania 

– na wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą 

prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile możliwe jest 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie 

występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia. 

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki na terenie szkoły, dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

może zorganizować dla ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innej, 

wskazanej przez organ prowadzący szkoły. 

10. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor 

koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i 

możliwości psychofizyczne uczniów. 

11. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole mogą 

być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub 

zdrowie uczniów. 

12. W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z 

zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub 
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nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, o których mowa w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor, w porozumieniu z radą 

pedagogiczną i radą rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego 

programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program. 

 
 

§29 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, na podstawie planu nauczania oraz planu 
finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

 

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę 
godzin przedmiotów, zajęć obowiązkowych i zajęć dodatkowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

3. Organizację stałych obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa 
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 
organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 
4. Szkoła    może    organizować      naukę    języków    obcych    nowożytnych    i    wychowania    fizycznego 
w   grupach   oddziałowych   oraz   częściowo   na   zajęciach   wychowania   do   życia   w   rodzinie   zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

 

5. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na 
praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły i 
poszczególnymi nauczycielami a instytucją delegującą praktykantów. 

 
6. Zajęcia organizowane w szkole lub przez szkołę mogą być rejestrowane w formie: zdjęć, nagrań video, nagrań 
audio, które mogą być wykorzystane do celów promocyjnych szkoły. 

 
 

§30 
 

1. Zasady wydawania świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły: 
1) uczniom klas I- VII wydaje się świadectwo promocyjne; 
2) uczniom klasy VIII wydaje się świadectwo ukończenia szkoły; 
3) zasady wypełniania i wydawania świadectwa ukończenia szkoły regulują odrębne przepisy; 
4) świadectwa mogą być wypisane ręcznie lub pismem komputerowym; 
5) w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach losowych Dyrektor Szkoły na wniosek 
zainteresowanego podejmuje decyzję o wydaniu duplikatu świadectwa, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
6) szczegółowe zasady wydawania świadectw, duplikatów świadectw i innych druków szkolnych regulują 
odrębne przepisy. 

 
Rozdział 3 

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

 
§ 31 

 
1. Szkoła udziela uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
2. Pomoc    psychologiczno-pedagogiczna    udzielana    uczniowi    w    szkole    polega    na    rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w 
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szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

 
3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika 
w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania 
czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w 
tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 
wspieraniu         rodziców         i         nauczycieli         w         rozwiązywaniu         problemów         wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 
udzielanej uczniom. 

 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 
 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 
 

7. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w szkole 

zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

terapeuci pedagogiczni, pedagodzy specjalni zwani dalej „specjalistami”. 

 
8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: 
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 
młodzieży. 

 
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) asystenta edukacji romskiej; 
8) pomocy nauczyciela; 
9) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy; 
10) pracownika socjalnego; 
11) asystenta rodziny; 
12) kuratora sądowego; 
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
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§32 
 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
b) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się: 
a)dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się. 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 
a) dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, 
b) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 
4) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
a) dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
b) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 
5) zajęć logopedycznych: 
a) dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, 
b) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 
6) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne: 
a) dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, 
b) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 
potrzebami uczniów. 
7) innych zajęć o charakterze terapeutycznym: 
a) dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy 
w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. 
b) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 
8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu: 
a) zajęcia uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. 
9) porad i konsultacji; 
10) warsztatów. 

 
2. Godzina zajęć, o których mowa trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub 
krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli 
jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

 

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy 
i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu 
aktywizujących metod pracy. 

 
4. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana: 
1) dla     uczniów,     którzy      mogą      uczęszczać      do      szkoły,      ale      ze      względu      na      trudności 
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć 
edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 
specjalnych potrzeb edukacyjnych; 
2) zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 
a) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 
b) indywidualnie z uczniem. 
3) o ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia 
ucznia pomocą w tej formie na okres nie dłuższy niż rok szkolny; 
4) uczeń      objęty      zindywidualizowaną      ścieżką      realizuje      w      szkole      programy      nauczania 
z    dostosowaniem    metod    i    form    ich    realizacji    do    jego    indywidualnych    potrzeb    rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia; 
5) na wniosek rodziców ucznia Dyrektor Szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii poradni, tygodniowy wymiar 
godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez 
ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego; 
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6) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania 
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole; 
7) zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się: 
a) dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, 
b) dla uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo 
indywidualnym nauczaniem. 

 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 
6. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla uczniów oraz ich rodziców prowadzą nauczyciele, wychowawcy 
i specjaliści. 

 

7. Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości 
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
 

§ 33 
 

1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 
a) obserwację   pedagogiczną   w    trakcie    bieżącej    pracy    z    uczniami    mającą    na    celu    rozpoznanie 
u uczniów trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań i szczególnych uzdolnień, 
b) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

 
2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista 
niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę 
klasy. 

 

3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, 
oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz 
bieżącej pracy z uczniem. 

 

4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, Dyrektor Szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz 
wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

 
5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala 
dyrektor szkoły biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na 
realizację tych form. 

 

6. Wychowawca klasy oraz nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej współpracują z rodzicami ucznia. 

 
7. W       przypadku       uczniów       objętych       pomocą       psychologiczno-pedagogiczną       wychowawcy 
i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

8. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają 
efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia. 



24  

9. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wychowawca klasy, 
planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych 
działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

 
10. W przypadku, gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa 
funkcjonowania ucznia w szkole, Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z 
wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

 
11. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno -pedagogicznej 
prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
oświatowe. 

 
12. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia. Rodzic ma 
prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku. 

 
13. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje 
pisemnie rodziców ucznia. 

 
§ 34 

 

1. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o 
potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, uwzględnienia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub 
opinii. 

 
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i 
koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form 
udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane, jest zadaniem zespołu. 

 

3. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w szkole, na wniosek Dyrektora Szkoły zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 
nauczycieli. 

 
 
 

 
Rozdział 4 

Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 
i niedostosowanych społecznie 

 

§ 35 
 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną: 

 

2. Kształcenie,    wychowanie    i    opiekę    dla    uczniów    niepełnosprawnych    w    szkole    organizuje    się  
w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

 
3. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym organizuje się w szkole na każdym etapie edukacyjnym. 

 
4. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie 
opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia 
zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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5. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 
6. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, 
prowadzący zajęcia z uczniem. 

 
7. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o 
potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno- 
pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

 
8. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie 
dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w 
szkole 
2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
9. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń albo nauczyciel lub specjalista, 
prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

 

10. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje 
modyfikacji programu. 

 
11. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji 
programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. 

 

12. W    szkole,    w    której    kształceniem     specjalnym    są    objęci     uczniowie    posiadający     orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne niż wymienione w ust. 2 niepełnosprawności, 
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, 
można zatrudniać dodatkowo: 
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej; 
2) asystenta nauczyciela lub osoby prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej, lub asystenta 
wychowawcy świetlicy; 
3) pomoc nauczyciela. 

 
Rozdział   5 

Indywidualne nauczanie 
 

§ 36 
 

1. Indywidualne nauczanie organizuje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły. Są to dzieci po wypadkach lub ciężko chorujące. 

 
2. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 
nauczania w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. 
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3. Dyrektor Szkoły ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania. 

 
4. Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. 

 
5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli, którym Dyrektor Szkoły 
powierzy prowadzenie tych zajęć. 

 
6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania 
nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. 

 
7. Zajęcia     indywidualnego      nauczania      są      prowadzone      przez      nauczycieli      w     indywidualnym 
i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

 

8. Zajęcia    indywidualnego    nauczania    prowadzi    się    w    miejscu    pobytu    ucznia,    w    szczególności  
w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej. 

 
9. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego 
planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia. 

 

10. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu 
opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych 
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w 
miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

 
11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi: 
1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin w ciągu co najmniej 2 dni; 
2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin w ciągu co najmniej 3 dni; 
3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin w ciągu co najmniej 3 dni. 

 
12. Dyrektor Szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania wyższy niż 
maksymalny za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 
13. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia Dyrektor Szkoły może ustalić, na wniosek rodziców 
ucznia tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar. 

 
14. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania należy uwzględnić konieczność 
realizacji podstawy programowej przez ucznia. 

 
15. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz 
ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują 
funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. 

 

16. Dyrektor     Szkoły,     uwzględniając     aktualny     stan     zdrowia     ucznia     oraz     wnioski     nauczycieli 
z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego 
indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym. 

 
17. W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym, w 
szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 

 

18. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub 
w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć. 



27  

19. Na wniosek rodziców ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego 
wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji 
indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, która wydała orzeczenie i organ prowadzący 
szkołę. 

 
Uczeń niepełnosprawny nie musi posiadać orzeczenia o kształceniu indywidualnym, aby mieć zorganizowane 
zajęcia indywidualne w szkole. Może realizować je w oparciu o indywidualny program edukacyjno- 
terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczeń może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. 

 
 
 
 

Rozdział 6 
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

 
§37 

 
1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, Dyrektor Szkoły może 
zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 

 

2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla klasy według 
programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

 
3. Uczeń   realizujący   indywidualny    tok    nauki    kształci    się    według    systemu    innego    niż    udział 
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć 
edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy. 

 

4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program 
nauczania    z    zakresu     dwóch     lub     więcej     klas     i     może     być     klasyfikowany     i     promowany 
w czasie całego roku szkolnego. 

 
5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem 
programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

 

6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym w szkole. 
 

7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku 
nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 

 
8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 
1) rodzice ucznia; 
2) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą 
rodziców. 

 
9. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

 
10. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach 
i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. 

 

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na 
indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program 
nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

 
12. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu 
programów nauczania, ustalonego dla danej klasy. 
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13. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w 
szkole oraz zainteresowany uczeń. 

 
14. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady 
pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
15. Dyrektor Szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
16. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 
szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden 
rok szkolny. 

 

17. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po 
uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty. 

 
18. Dyrektor Szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi 
nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 

 

19. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do 
danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole 
wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie. 

 
20. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć 
edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, 
na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych 
zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z 
podstawy programowej. 

 
 

Rozdział 7 
Pomoc materialna dla uczniów 

 

§ 38 
 

1. Uczniowi   przysługuje   prawo   do    pomocy   materialnej    ze    środków    przeznaczonych    na    ten   cel 
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

 
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia 
pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania 
edukacji uczniów zdolnych. 

 
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny) lub motywacyjny 
(stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania). 

 
4. Uczniowi     może     być     przyznana     jednocześnie     pomoc     materialna     o     charakterze     socjalnym  
i motywacyjnym. 

 
5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
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6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - zakup pomocy dydaktycznych. 

 

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający 

stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe. 
 

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie. 
 

9. Miesięczna    wysokość    dochodu    na    osobę    w   rodzinie    ucznia    uprawniająca    do    ubiegania    się 
o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

 
10. Stypendium szkolne przyznawane jest   na   okres   nie   krótszy   niż   miesiąc   i   nie   dłuższy   niż 
10 miesięcy w danym roku szkolnym. 

 

11. Stypendium     szkolne      nie      przysługuje      uczniowi,      który      otrzymuje      inne      stypendium 
o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy 
o systemie oświaty. 

 
12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z 
powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

 

13. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z 
procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

 
14. Wysokość zasiłku   nie   może   przekroczyć   kwoty,   o   której   mowa   w   art.   90   e   ust.   3   ustawy 
o systemie oświaty. 

 
15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

 

16. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co 
najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

 
17. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę 
zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

 

18. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie 
wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza. 

 
19. Dyrektor    powołuje    komisję    stypendialną,    która    po    zasięgnięciu    opinii    Rady    Pedagogicznej 
i Samorządu Uczniowskiego ustala średnią ocen. 

 
20. Szkoła w ramach pozyskanych środków (np. od sponsorów) ma możliwość ufundować uczniowi obiad, 
wycieczkę, nagrodę. 

 
21. W okresie zawieszenia zajęć oraz w okresie prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość w razie potrzeby uczniom wypożyczany jest sprzęt elektroniczny niezbędny do 

kontynuowania nauki w domu na podstawie umowy użyczenia podpisywanej z rodzicem. 
 

22. Dla ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców dyrektor szkoły organizuje 

zajęcia na terenie szkoły. 
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Rozdział 8 
Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły 

 
§39 

 
1. Do realizacji zadań statutowych Szkoły oraz oddziału przedszkolnego szkoła posiada: 

1) 8 sal lekcyjnych; 
2) salę oddziału przedszkolnego; 
3) salę gimnastyczną; 
4) bibliotekę i czytelnię; 
5) pracownię komputerową z 12 stanowiskami; 
6) salę gimnastyczną z zapleczem; 
7) świetlicę; 
8) gabinet pedagoga; 
9) stołówkę; 

10) plac zabaw; 
11) boisko; 
12) zaplecze kuchenne; 

13) archiwum; 

14) sekretariat; 

15) gabinet dyrektora; 

16) pokój nauczycielski. 
 

§40 
 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) nauczanie indywidualne; 
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 
§41 

 

1.Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą 
jego aktualizację. 

 
§42 

 
1.Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i 
opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych, 
na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo oświatowe. 

 
 

§43 
 

1.Szkoła 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. 

 
§44 
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1.Szkoła może organizować na swym terenie płatne, nadobowiązkowe zajęcia zgodnie z życzeniem uczniów i 
rodziców. 

 
§45 

 
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa 
tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z 
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

2. W przypadku zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 3, realizacja zadań 

nauczycieli oraz innych pracowników szkoły odbywa się zgodnie z określoną przez dyrektora organizacją zajęć, 

w tym z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Wszyscy pracownicy szkoły, w 

szczególności nauczyciele, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci. 

 
3. Organizacja zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych w okresie zawieszenia zajęć ze względu na okoliczności, 

o których mowa w § 10 ust. 3, odbywa się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 
 

Rozdział 9 
Organizacja i zasady nauczania religii/etyki 

 

§46 
 

1. W szkole organizowane są zajęcia z religii. 
 

2. Zajęcia z religii nie są obowiązkowe. 
 

3. Na początku nauki   w   szkole   rodzice   składają   u   wychowawcy   deklaracje   o   woli   uczestnictwa 
w lekcjach religii organizowanych na terenie szkoły. 

 
4. Dyrektor Szkoły na podstawie złożonych deklaracji organizuje dla tych uczniów lekcje religii 
(zgodnie z przepisami prawa w przedmiotowej sprawie) lub podejmuje działania mające na celu podpisanie 
porozumienia między organem prowadzącym szkołę a danym kościołem (związkiem wyznaniowym). 
1) w    przypadku,    gdy    na   zajęcia    religii    konkretnego    wyznania    zgłosi    się    mniej    niż    7    uczniów 
z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub 
międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, 
Dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę 
religii w formie zajęć międzyszkolnych; 
2) w sytuacjach, jak w ust. 4 pkt.1 , podstawę wpisania ocen z religii do arkusza ocen i na świadectwie stanowi 
zaświadczenie wydane przez katechetę prowadzącego zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

 
5. Gdy rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z 
pierwszych    i    ostatnich     lekcji     w     planie     zajęć),     uczniowie     ci     zwalniani     są     do     domu. 
W pozostałych przypadkach lekcje religii uczniowie ci spędzają na świetlicy, o czym powiadamiani są rodzice 
ucznia i wychowawca. 

 

6. Składane deklaracje obowiązują przez cały okres nauki w szkole. Nie przewiduje się zmiany deklaracji w 
czasie trwania roku szkolnego. 

 

7. W wyjątkowych sytuacjach rodzice ucznia mogą zmienić deklarację wyłącznie na początku nowego roku 
szkolnego. 

 
8. Uczniom uczęszczającym na lekcje religii organizowane na terenie szkoły nauczyciel przedmiotu (katecheta) 
wpisuje oceny w szkolnej dokumentacji przebiegu nauczania (oceny cząstkowe, śródroczne, roczne, końcowe). 
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Oceny roczne zostają wpisane na świadectwo szkolne (promocyjne lub ukończenia szkoły) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
9. Uczniom uczęszczającym na lekcje religii poza szkołą oceny roczne lub końcowe zostają wpisane na 
świadectwie szkolnym na podstawie zaświadczenia wydanego przez nauczyciela przedmiotu (katechetę), 
danego kościoła (związku wyznaniowego), o którym mowa w odrębnych przepisach. 

 

10. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii poza szkołą zobowiązani są do złożenia stosownych 
zaświadczeń do wychowawcy klasy najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem rady klasyfikacyjnej w 
celu wliczenia oceny z tych zajęć do średniej ocen rocznych. 

 
11. Ocena z religii nie ma wpływu na promocję, ale jest wliczana do średniej arytmetycznej przedmiotów 
obowiązkowych i ma wpływ na uzyskanie promocji (ukończenia szkoły) z wyróżnieniem. 

 

§47 
 

1. W szkole istnieje możliwość zorganizowania zajęć z etyki. 
 

2. Na początku nauki w szkole rodzice uczniów składają u wychowawcy deklarację o woli uczestnictwa w 
lekcjach etyki. 

 

3. Dyrektor Szkoły na podstawie złożonych deklaracji organizuje dla tych uczniów lekcje etyki: 
1) w przypadku, gdy na zajęcia etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być 
organizowane         w          formie          zajęć          międzyoddziałowych          lub         międzyklasowych,          zaś 
w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły 
przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę etyki w formie 
zajęć międzyszkolnych. 
2) w sytuacjach, jak w ust. 4 pkt.1 , podstawę wpisania ocen z etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi 
zaświadczenie wydane przez nauczyciela etyki prowadzącego zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

 
4. Składane deklaracje obowiązują przez cały okres nauki w Szkole. Nie przewiduje się zmiany 
deklaracji w czasie trwania roku szkolnego. 

 
5. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zmienić deklarację wyłącznie na początku każdego roku 
szkolnego. 

 

6. Zajęcia z etyki nie są obowiązkowe. 
 

7. Ocena z etyki nie ma wpływu na promocję, ale jest wliczana do średniej arytmetycznej przedmiotów 
obowiązkowych i ma wpływ na uzyskanie promocji (ukończenia szkoły) z wyróżnieniem. 

 
§48 

 

1. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. 
 

2. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w 
arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji. 

 
3. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane z 
tych zajęć. 
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Rozdział 10 
Zasady nauczania - wychowanie do życia w rodzinie 

 
§49 

 
1. W Szkole organizowane są zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. 

 

2. Udział w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 
 

3. W każdym roku szkolnym nauczyciel, któremu powierzono obowiązki nauczyciela wychowania do życia w 
rodzinie wraz z wychowawcą klasy organizuje spotkania informacyjne z rodzicami uczniów, podczas których 
przedstawia pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych 
oraz środkach dydaktycznych. 

 

4. W każdym roku szkolnym, w terminie do 15 września, rodzice składają pisemne oświadczenie o chęci 
uczestnictwa lub rezygnacji ich dziecka w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie. 

 
5. Nie przewiduje się zmiany deklaracji w czasie trwania roku szkolnego. 

 
6. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zmienić deklarację wyłącznie na początku każdego roku 
szkolnego. 

 

7. Zajęcia, o których mowa, nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 
 

Rozdział 11 
Wolontariat w szkole 

 

§50 
 

1. W Szkole są realizowane działania w zakresie wolontariatu, których zadaniem jest: 
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu; 
2) zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 
3) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 
4) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia szkolnego i środowiska naturalnego; 
5) wypracowanie systemu włączania dzieci do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i 
zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy pod opieką nauczyciela; 
6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
7) promocja idei wolontariatu w Szkole. 

 
2. Wolontariusze prowadzą swoją działalność na terenie szkoły i poza nią. 

 

3. Działalność    wolontariuszy    polega    m.in.    na    wspieraniu    w    różnych    formach    osób,    instytucji 
i zwierząt potrzebujących pomocy. 

 
4. Wolontariat szkolny prowadzi opiekun wyznaczony przez dyrektora. 

 
5. Wszelkie środki pochodzące ze zbiórek wolontariuszy są traktowane jako środki publiczne. 
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Rozdział 12 
Doradztwo zawodowe w szkole 

 
§ 51 

 
1. W Szkole realizowane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizowane w ramach Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego. 
 

2. Zajęcia   z   zakresu    doradztwa    zawodowego    są    organizowane    dla    uczniów    klasy    VII    i    VIII 
w   wymiarze   po    10   godzin    minimum    w    roku   w    każdej    klasie,    w    celu    wspomagania    uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

 
3. Celem doradztwa zawodowego jest: 
1) dostosowywanie       kierunków        i        treści        kształcenia        do        wymogów        rynku        pracy; 
2) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w 
życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań 
programowych, organizacyjnych lub metodycznych; 
3) przygotowywanie         uczniów          do         wyboru          zawodu          i         kierunku          kształcenia; 
4) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego. 

 

4. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o 
program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez Dyrektora 
Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 
5. Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz 
możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy 
i predyspozycjami zawodowymi. 

 
6. Zajęcia    związane    z    wyborem    kierunku    kształcenia    i    zawodu    oraz    planowaniem    kształcenia 
i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 
zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych pracy. 

 
7. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
8. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę lub 
specjalistę realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 
 

Rozdział 13 
Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

 
§52 

 
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 
2. W Szkole prowadzi się następującą dokumentację: 
1) dziennik lekcyjny; 
2) dziennik zajęć przedszkola; 
3) dziennik zajęć pozalekcyjnych; 
4) dziennik zajęć pedagoga szkolnego; 
5) dziennik zajęć świetlicy szkolnej; 
6) dziennik biblioteki szkolnej; 
7) dziennik nauczania indywidualnego; 
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8) dziennik zajęć wyrównawczych i specjalistycznych. 
 

3. Wszystkie dzienniki przechowywane są w pokoju nauczycielskim. 
 

4. Za prawidłowe prowadzenie dziennika odpowiada nauczyciel – wychowawca. 
 

5. Nauczyciel jest zobowiązany wypełniać dziennik zgodnie z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu 
dokumentacji szkolnej. 

 
6. Wszystkie dzienniki są własnością Szkoły. 

 
 

Rozdział 14 
Organizacja nauczania 

 
§53 

 
1. Podstawową      jednostką      organizacyjną      Szkoły     jest      oddział     złożony     z      uczniów,      którzy  
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych 
określonych ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danego oddziału, 
dopuszczonych do użytku szkolnego lub autorskim wewnątrzszkolnym programem zgodnym z podstawami 
programowymi. 

 
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca. 

3. Formy spełniania zadań wychowawcy w oddziale klasy są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 
warunków środowiskowych szkoły. 

4. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem pełni drugi wychowawca 
oddziału wybierany na początku każdego roku szkolnego lub wskazany przez Dyrektora Szkoły w trakcie roku 
szkolnego. 

 
§ 54 

 
1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo- 
lekcyjnym. 
1) niektóre zajęcia obowiązkowe, w tym fakultatywne oraz kółka zainteresowań i inne zajęcia 
nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych. 

 
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas godziny 
lekcyjnej trwającej od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W szczególnie uzasadnionych 
sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej na warunkach określonych w 
zdaniu poprzedzającym. 

 
3. Długość trwania przerw ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 
4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1. 

 
5. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych 
społecznie trwa 60 minut. 

 
6. W   uzasadnionych   przypadkach    dopuszcza    się    prowadzenie    zajęć    określonych    w    ust.    4 
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

 
7. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 
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8. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- III, Dyrektor 
Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest większa niż liczba 
określona w ust. 7. 

 
9. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Szkoły może odstąpić 
od podziału, o którym mowa w ust. 7, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 6. 

 

10. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
 

11. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 8 i 9, w szkole zatrudnia się 
asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 
opiekuńcze w tym oddziale. 

 
12. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

13. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub 
niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w 
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub 
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 
3) pomoc nauczyciela. 

 
14. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 13 niepełnosprawności, 
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, 
można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego): 
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym lub specjalistów lub 
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub 
3) pomoc nauczyciela. 

 
15. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach. 

 
16. W sytuacji wystąpienia zagrożeń, o których mowa w § 10 ust. 3, szkoła organizuje zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie 

klasowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej. 

 
 

§55 
 

1. W klasach IV-VIII podział na grupy jest obowiązkowy: 
 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: zajęciach komputerowych/ informatyce 
w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; 
a) przy podziale na grupy należy uwzględnić liczbę stanowisk komputerowych. 
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; 
3) na obowiązkowych zajęcia wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów: 
a) w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i 
chłopców. 
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 
liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej wchodzą uczniowie 
niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba 
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uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub 
specjalnym - nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 

 
2. W oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na 
zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 i 7, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym, że grupa oddziałowa 
nie może liczyć mniej niż 5 uczniów. 

 
 

Rozdział 15 
Organizacja pracy w oddziale przedszkolnym 

 
§56 

 

1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. 
 

2. Czas zajęć, w ramach których realizowana jest podstawa programowa w oddziale przedszkolnym, wynosi 5 
godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 min. 

 
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób. 

 
4. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału przedszkolnego, 
Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona 
ponad liczbę określoną w ust. 6. 

 
5. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor Szkoły może odstąpić 
od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3. 

 
6. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

 

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona zgodnie z ust. 6, w szkole zatrudnia się asystenta 
nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym 
oddziale. 
1) w oddziale przedszkolnym za zgodą Dyrektora na wniosek nauczyciela – wychowawcy, może być zatrudniony 
pracownik niepedagogiczny do pomocy wychowawcy. 

 

8. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest na podstawie 
programu wychowania przedszkolnego. 

 
9. W oddziale przedszkolnym organizuje się naukę religii , języka obcego nowożytnego i rytmiki w wymiarze po 
1 godzinie tygodniowo. Czas trwania zajęć (nauka języka obcego lub religii) dostosowany jest do wieku i 
możliwości dzieci i wynosi 2 razy po 30 min. 

 

10. Organizację wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony 
przez organ prowadzący. 

 
11. Zajęcia prowadzone w oddziale przedszkolnym są dokumentowane w dzienniku zajęć przedszkola zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

 

12. Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje. 

 
13. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i 
wyniki. 

 
 

§57 
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1. Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy: 
1) planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, roczny plan pracy szkoły, program 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły, wyniki obserwacji pedagogicznych; 
2) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci; 
3) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywanie kontakt 
z jego rodzicami w celu: 
a) poznania warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności, 
i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, 
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 
c) włączenia ich w działalność szkoły, 
d) tworzenia warunków do ich zainteresowań. 
4) stosowania twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną. 

 
 
 
 
 
 

Rozdział 16 
Zasady rekrutacji do klasy I i oddziału przedszkolnego 

 
§58 

 
1. Do Szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie 
zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców . 

 

2. Na wniosek rodziców dziecko zamieszkałe poza obwodem, może zostać przyjęte do pierwszej klasy lub 
oddziału przedszkolnego jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 
3. Sześciolatek,     który     będzie     realizował      obowiązkowe      roczne      przygotowanie      przedszkolne 
w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek 
rodziców, przyjmowany jest do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego. 

 

4. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może również rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej, jeżeli : 
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, 
albo 
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną lub 
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

1) nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego określa obowiązujący 
regulamin tworzony w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Piekoszów na dany rok szkolny. 
2) szkoła jest zobligowana do poinformowania zainteresowane osoby o terminach na stronie internetowej lub 
tablicy ogłoszeń. 

 

§59 
 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej /oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe 
w obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie musi zawierać: 
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 
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3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają. 
 

2. Do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu przyjmowane są na podstawie wniosku. Wniosek powinien zawierać: 
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata; 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają. 

 
§60 

 
1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 
Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji Rekrutacyjnej, a także zakres uprawnień i 
obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym określa Regulamin Rekrutacji zwany dalej 
„regulaminem”. 

 
3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie dotyczy także 
postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w 
przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

 
§61 

 
1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywają się w terminie rekrutacji, podawanym w każdym roku szkolnym 
do publicznej wiadomości. 

 
2. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji. 

 
3. Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków. 

 
4. Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą komisji, tj. do 
złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami. 

 

5. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład osobowy, ustalenia 
komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i członków. 

 
6. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi sekretariat szkoły. 

 
§62 

 

1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 
 

1) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami; 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego; 

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego 
postępowania rekrutacyjnego, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej; 

4) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 

6) sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia 
kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która 
uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym; 
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7) w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad, co w 
przypadku wolnych miejsc w placówce. 

 
2. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie 
przepisami prawa. 

 
 

Rozdział 17 
Organizacja pracy świetlicy 

 
§63 

 

1. W szkole działa świetlica. 
 

2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w 
nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

 
3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego 
zgłoszenia rodziców dziecka. 

 

4. Do zadań świetlicy należy: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa; 
2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie 
do samodzielnej pracy umysłowej; 
3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków; 
4) kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie nawyków kultury życia 
codziennego; 
5) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy; 
6) wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego; 
7) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych; 
8) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów; 
9) wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia. 

 
5. Organizacja pracy świetlicy: 
1) świetlica prowadzona przez Szkołę jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów tej Szkoły; 
2) świetlica organizuje opiekę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy 
rodziców; 
3) liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 25 uczniów; 
a) w uzasadnionych przypadkach w Szkole może być zatrudniony asystent wychowawcy świetlicy (art. 15 ust. 2 
i 7 ustawy Prawo oświatowe), 
b) do zadań asystenta należy wspieranie wychowawcy świetlicy, 
c) asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem wychowawcy świetlicy i nie może zastępować lub 
pełnić roli wychowawcy świetlicy. 
4) świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
w szkole. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców: 
a) dni i godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i 
możliwości finansowych szkoły. 
5) do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci klas I-IV oraz oddziału przedszkolnego rodziców 

pracujących, a także rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin 
zastępczych; 

6) w miarę wolnych miejsc do świetlicy przyjmowane są również dzieci starsze; 
7) rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do świetlicy składają odpowiedni wniosek dostępny w 
sekretariacie szkoły i u wychowawców świetlicy; 
a) kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wyznaczeni pracownicy świetlicy w porozumieniu 
z pedagogiem szkolnym i Dyrektorem. 
8) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii, WDŻ; 
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9) świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły; 
8) w czasie pobytu w świetlicy dzieci odrabiają prace domowe i rozwijają swoje zainteresowania; 
9) wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas oraz pedagogiem w zakresie 
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych i opieki nad dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze. 

 
§64 

 

1. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub przez osoby 
upoważnione. 
1) w przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może 
samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu. 

2) rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy. 
 

§65 
 

1. Zachowanie uczniów na świetlicy, ich prawa i obowiązki szczegółowo określa regulamin świetlicy. 
 

2. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
 

Rozdział 18 
Organizacja pracy stołówki szkolnej 

 

§66 
 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego 
rozwoju uczniów, Szkoła może zorganizować stołówkę. 

 
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 
szkołę. 

 
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, 
nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania 
stołówki. 

 
5. Organ   prowadzący    Szkołę    może    zwolnić    rodziców    albo    ucznia    z    całości    lub    części    opłat, 
o których mowa w ust. 3: 
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 
6. Organ prowadzący Szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, Dyrektora 
Szkoły, w której zorganizowano stołówkę. 

 

Rozdział 19 
Organizacja pracy biblioteki szkolnej 

 
§67 

 
1. Biblioteka jest: 
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych 
przez nauczyciela pracującego w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i 
poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 
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2. Zadaniem biblioteki jest: 
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 
innych materiałów bibliotecznych; 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów 
nawyku czytania i uczenia się; 

3) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów; 
5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na 
podstawie art. 27 ust. 6 z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

 
3. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy: 
1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół 
zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, a także w 
rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki. 
2) W zakresie prac organizacyjno-technicznych: 
a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji, 
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 

d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru 
aktywności czytelniczej uczniów, 

h) planowanie pracy: opracowywanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć 
bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

i) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole, 

j) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy. 
 

4. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się 
zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz 
możliwościami finansowymi szkoły. 

 

5. Godziny otwarcia biblioteki i zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin biblioteki. 
 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 
1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i 
nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według 
obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia mu warunki do doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki; 

4) zatwierdza przydział czynności bibliotekarza; 
5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela 
pracującego w bibliotece; 

6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 
 

7. Szczegółowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki. 
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8. Wydatki    biblioteki    pokrywane    są    z    budżetu    szkoły    lub    dotowane    przez    Radę    Rodziców 
i innych ofiarodawców. 

 
 

§68 
 

1. Prawa i obowiązki korzystania z biblioteki oraz zasady wypożyczania książek szczegółowo określa Regulamin 
biblioteki. 

 
2. Regulamin biblioteki nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

3. Ze względu na okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 3, w sytuacji zawieszenia zajęć uczeń ma prawo 

dostępu do księgozbioru na zasadach wskazanych przez dyrektora szkoły. Zajęcia z nauczycielem biblioteki 

mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość. 

 
 

 
§ 69 

1. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać 
papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać 
elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

 

2. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 
o których mowa w ust. 1 wszyscy uczniowie szkoły. 

 
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych rodzice 
ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w 
oddziałach klas I- VIII. 

§ 70 

1. Zasady postępowania z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej 
szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki 
najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu 
prowadzącego; 
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i 
materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do 
biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej jednostce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza 
ocen przekazuje szkole protokół zdawczo - odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 

 

3. W przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do 
spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i 
możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych Dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która 
wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której 
zostały przekazane. 

 

4. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa 
Dyrektor Szkoły, przy uwzględnieniu co najmniej 3-letniego czasu używania. 

Dział V 

Rozdział 1 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
§71 
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1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, wychowawcy klas i oddziału przedszkolnego, pracownicy pedagogiczni 
oraz wychowawcy świetlicy szkolnej, pracownicy administracji i obsługi. 

 
2. Obsługę sekretariatu Szkoły oraz spraw uczniowskich prowadzi sekretariat szkoły. 

 
3. Szczegółowy przydział zadań i zakres odpowiedzialności pracownikom administracji i obsługi ustala Dyrektor 
Szkoły. 

 
4. W Szkole zatrudniona jest woźna, sprzątaczki oraz konserwator. 

 
5. Szczegółowy przydział czynności woźnej, sprzątaczek oraz konserwatora ustala Dyrektor Szkoły. 

 
§71a 

 
1. W Szkole utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych: 
1) Dyrektor Szkoły; 
2) Wicedyrektor Szkoły; 
3) pedagog szkolny; 
4) nauczyciel bibliotekarz; 
5) wychowawca świetlicy; 
5) nauczyciel; 
6) wychowawca. 

 
2. W Szkole mogą zostać utworzone stanowiska pracowników niepedagogicznych: 
1) psycholog; 
2) logopeda. 

 
§72 

 
1. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa 
ustawa Karta nauczyciela i przepisy wykonawcze. 

 
 

2. Zasady zatrudniania w Szkole pracowników administracyjnych i obsługi regulują odrębne przepisy, m.in. 

przepisy o pracownikach samorządowych i Kodeks Pracy. 
 

§73 
 

1. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub 

inne stanowiska kierownicze. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady 

Pedagogicznej dokonuje powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego oraz 

odwołania ze stanowiska. Zakres zadań, kompetencji uprawnień i obowiązków zostały określone w Karcie 

Nauczyciela i Ustawie – Prawo Oświatowe. 

 

2. W czasie usprawiedliwionej nieobecności w szkole Dyrektora Szkoły zakres jego obowiązków powierzony jest 
wybranemu przez Organ prowadzący nauczycielowi tej szkoły. 

 
§74 

(uchylony) 
 

§75 
 

1. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
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predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 
w życiu szkoły; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 
stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 
potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 
różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i 
uzdolnień uczniów; 
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami 

oraz uczniami w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz zapewnienia dostępności uczniom ze 

szczególnymi potrzebami, 

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

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

 rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, 

 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

 dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

 doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom, 

6) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach o organizacji 

i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

 
 

§76 
 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc 
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 
poziomu kształcenia; 
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych 
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę i placówkę; 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z 
wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 



46  

§77 
 

1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 
1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół 
zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w 
rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki. 
2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 
a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; , 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji, 
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 

d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru 
aktywności czytelniczej uczniów, 

h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i 
imprez czytelniczych, 

i) dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, sprawozdań 
okresowych, 

j) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy. 
 

§78 
 

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

 
2. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych i 
nadobowiązkowych,          podczas          powierzonego          dyżuru          w          czasie          przerw          zgodnie 
z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły lub przydzielonym zastępstwem, a także na zajęciach 
poza terenem szkoły organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora; 
2) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły oraz zasadami prawa szkolnego; 
3) dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie; 
4) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego; 
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o odpowiednie rozpoznanie 
potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz młodzieży; 
7) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność za podnoszenie poziomu wiedzy; 
8) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu 
słownictwa uczniów. 

 

3. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do: 
1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika spośród programów 
i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 
2) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, 
innowacji i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz 
metod kształcenia; 
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3) pisemnego     opracowania    planu     działań    dydaktycznych    w    oparciu    o     podstawy     programowe 
i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu; 
4) realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych; 
5) systematycznego     oceniania      wiedzy     i      umiejętności      ucznia     z     zachowaniem     obiektywizmu 
i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania (WZO), klasyfikowania i 
promowania uczniów; 
6) do pisemnego szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz 
ustnego umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub rodzica ucznia; 
7) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia; 
8) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela; 
9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
10) występowania z wnioskami, na prośbę rodziców o umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym 
indywidualnego programu lub toku nauki; 
11) wykorzystania pomocy naukowych; 
12) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych; 
13) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły ponadpodstawowej; 
14) prowadzenia dokumentacji szkolnej; 
16) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej; 
17) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekarskich; 
18) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i wykonywania jej uchwał; 
19) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego; 
20) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego; 
21) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych; 
22) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów 
i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
23) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami; 
24) sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w awansie zawodowym, 
25) zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli; 
26) punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań. 

 

§ 78a. 

1. Nauczyciele w okresie zawieszenia zajęć prowadzą zajęcia metodami i technikami kształcenia na odległość, 

korzystając z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak: 

1) informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające: 

a) ochronę przed nieuprawnionym dostępem, 

b) integralność danych, 

c) przeciwdziałanie uszkodzeniom, 

d) rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych, 

2) komunikatory: Facebook/Messenger, dziennik elektroniczny, e-mail lub środki komunikacji 

elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, aplikacje 

zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. Microsoft Teams, Classroom Meet, ZOOM, 

3) inne niż wskazane w pkt 1 i 2, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania. 

2. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz o modyfikacji 

tygodniowego zakresu treści nauczania i tygodniowego (lub semestralnego) rozkładu zajęć dyrektor szkoły 

informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 10ust. 3 nauczyciele – wychowawcy klas 

I-III informują uczniów i rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich 

realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, e-mail oraz aplikacji zgodnie z 

preferencjami nauczycieli. 

4. Nauczyciele – wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o dostępnych materiałach, a także możliwych 

sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

wybranej platformy, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej epodreczniki.pl oraz email. 
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§ 78b. 

1. W przypadku uczniów, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, ustala się zasady przekazywania 

materiałów niezbędnych do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Uczniom klas I-VIII, o których mowa w ust. 1, nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy ucznia lub 

rodzica informacje o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez 

ucznia w domu. 

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, lub ich rodzice przesyłają nauczycielowi wykonane przez uczniów 

zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem z wykorzystaniem telefonu komórkowego. 

4. Uczniom, o których mowa w ust. 1, korzystającym z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

nauczyciele przesyłają na telefon komórkowy rodzica lub ucznia informacje o dostępnych materiałach, a 

także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez ucznia w domu. 

 
§ 78c. 

1. W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w trybie rzeczywistym uczeń loguje się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, rozpoczyna nauczyciel. Uczniowie mogą dołączać do rozpoczętej przez 

nauczyciela rozmowy. 

3. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń́ ma włączoną kamerę. Mikrofon uczeń włącza na wyraźną 

prośbę nauczyciela. 

4. Przed rozpoczęciem zajęć, o których mowa w ust. 1, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu zajęć uczniowie 

nie prowadzą rozmów między sobą w formie czatu. 

5. W zajęciach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą wyłącznie uczniowie. W klasach młodszych pracę ucznia 

mogą wspomagać rodzice, którzy informują o tym nauczyciela. 

6. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczniowie i nauczyciel korzystają z materiałów pochodzących z 

bezpiecznych źródeł. 

7. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, o których mowa w ust. 1, fotografowanie ich (w tym 

wykonywanie zrzutów ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób 

przebiegu tych zajęć i materiałów użytych w ramach tych zajęć, chyba że przez nauczyciela, gdy jest to 

uzasadnione ważnym wydarzeniem, lub w celu udostępnienia przebiegu zajęć uczniom, którzy nie mogli 

wziąć udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym. 

8. Niedozwolone jest udostępnianie otrzymanego linku do zajęć, o których mowa w ust. 1, osobom spoza 

danego oddziału lub danej klasy. 

9. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że link do zajęć, o których mowa w ust. 1, został udostępniony 

osobie postronnej, nauczyciel może zerwać połączenie. 

10. Podczas dołączania do zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń́ powinien być widoczny i słyszalny (włączona 

kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie, z którego 

korzysta uczeń́, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

11. Uczeń powinien jeszcze przed zajęciami, o których mowa w ust. 1, zadbać o to, by w miarę możliwości 

znaleźć miejsce, w którym będzie miał odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających 

bodźców). 

12. Domownicy powinni wiedzieć, kiedy uczeń́ bierze  udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1, i nie 

powinni przeszkadzać podczas ich trwania. 

13. Jeżeli uczeń́ posiada słuchawki (np. do telefonu), może podłączyć je do urządzenia, z którego będzie 

korzystać podczas zajęć, o których mowa w ust. 1. Uczeń powinien wyciszyć telefon lub wyłączyć 

przychodzące powiadomienia. 

14. Materiały potrzebne do zajęć, o których mowa w ust. 1, tj. podręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń́, przybory 

do pisania, przygotowane prace, materiały wskazane przez nauczyciela, uczeń przygotowuje przed 

zajęciami. 

15. Uczeń łączy się punktualnie na zajęcia, o których mowa w ust. 1. 
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16. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, uczeń́: 

1) słucha wypowiedzi, wskazówek i instrukcji nauczyciela, 

2) wykonuje polecenia nauczyciela, 

3) zajmuje się wyłącznie czynnościami związanymi z przebiegiem zajęć, 

4) wyłącza komunikatory, aplikacje i strony internetowe, które nie są związane z przebiegiem zajęć, 

5) korzysta z dostępnej podczas zajęć funkcji przesyłania wiadomości tekstowych (tzw. czat) tylko w celu 

komunikacji z nauczycielem lub grupą w sprawach związanych wyłącznie z przebiegiem zajęć; uczeń́, 

który przesyła materiały niezwiązane z zajęciami, zostanie ukarany zgodnie z postanowieniami statutu 

szkoły, a o zajściu zostaną poinformowani rodzice (opiekunowie prawni), 

6) słucha wypowiedzi innych uczestników zajęć, 

7) zgłasza chęć wypowiedzi i czeka na udzielenie głosu przez nauczyciela, 

8) pozostaje na swoim miejscu i zachowuje ciszę, 

9) odnosi się do innych z szacunkiem, 

10) używa kulturalnego języka, przestrzega norm kulturalnej komunikacji, 

11) może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela. 

17. W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć, o których mowa w ust. 1, oraz 

trudności ze zrozumieniem omawianego materiału uczeń́ powinien skontaktować się bezpośrednio z 

nauczycielem w uprzednio ustalony przez nauczyciela sposób. 

18. Nauczyciel, jako organizator i moderator zajęć, o których mowa w ust. 1, dba o to, aby przesyłane 

materiały pochodziły ze sprawdzonych i bezpiecznych źródeł. 

19. Podczas zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczyciel czuwa nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w 

sytuacji zakłócenia zajęć zgłasza incydent dyrektorowi szkoły. 

20. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego informowania uczniów o bezpiecznym poruszaniu się w sieci 

oraz zasadach netykiety. 

 

§79 
 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, 
w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w 
rodzinie i społeczeństwie; 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
2) planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 
społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; 
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno 
uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i 
otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 
c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły. 

 

3. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do: 
1) współpracy z rodzicami, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania kierunków pracy dydaktyczno- 
wychowawczej i jej efektów; 
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2) współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami uczniów o programie i planie działań 
wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy; 
3) zapoznania rodziców i uczniów z regulaminami wewnętrznymi oraz postanowieniami szczegółowymi 
przyjętymi na ich podstawie; 
4) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania zatwierdzonymi 
przez Radę Pedagogiczną (WZO); 
5) powiadomienia    rodziców    o    przewidywanym    dla    ucznia    rocznym    stopniu    niedostatecznym 
z zajęć edukacyjnych i negatywnej ocenia zachowania, na miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 
6) udostępniania uczniom wszelkich informacji dotyczących szkół wyższego stopnia na terenie województwa 

(również poza nim), profilu ich kształcenia oraz warunków, jakie uczeń musi spełnić, ubiegając się o przyjęcie do 

wybranej szkoły. 
 

4. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału: 
1) dokonuje wpisów do dziennika danych osobowych ucznia; 
2) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny 
końcowe); 
3) przygotowuje śródroczne, miesięczne, roczne i wynikające z pomiaru jakości pracy szkoły zestawienia i 
obliczenia statystyczne; 
4) wpisuje oceny do arkusza ocen; 
5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów (pisemne motywacje ocen 
nieodpowiednich i nagannych zachowania, itp.); 
6) dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu Szkoły, itp.); 
7) wypisuje świadectwa na koniec roku szkolnego; 
8) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami; 
9) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach, itp.); 
10) sporządza opinie o uczniu na potrzeby uprawnionych do otrzymywania opinii instytucji oświatowych 
współdziałających ze szkołą na rzecz ucznia; 
11) dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami. 

 

§80 
 

Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i 
szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich 
rodziców. 

 

§81 
 

1. Do zadań wychowawców świetlicy należą: 
1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej; 
2) organizowanie pomocy w nauce; 
3) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy 
rozwój fizyczny dzieci; 
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie; 
5) kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia; 
6) rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej; 
7) współdziałanie z rodzicami oraz wychowawcami klas. 

 

§82 
 

1. Zgodnie z potrzebami Szkoły istnieje możliwość zatrudnienia psychologa i logopedy na podstawie odrębnych 
obowiązujących przepisów. 

 
§83 

 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 
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1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz 
poziomu rozwoju językowego uczniów; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we 
współpracy z rodzicami uczniów; 
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 
barier        i        ograniczeń         utrudniających         funkcjonowanie        ucznia        i         jego         uczestnictwo 
w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§84 

 

1. Do zadań psychologa w Szkole należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz 
wspierania rozwoju uczniów; 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 
różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i 
uzdolnień uczniów; 
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§85 

 
1. W Szkole, ramach pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, zostały powołane przez Dyrektora 
Szkoły zespoły nauczycielskie. 

 
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu. Dyrektor 
Szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań 
zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników odpowiednio szkoły lub przedszkola. W pracach zespołu 
mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły lub przedszkola. 

 

3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu 
odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej. 

 
§86 

 
1. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 
1) planowanie i organizację procesów zachodzących w Szkole; 
2) koordynowanie działań w Szkole; 
3) zwiększanie skuteczności działania; 
4) ułatwianie wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 
5) doskonalenie umiejętności indywidualnych; 
6) zapewnianie nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 
7) doskonalenie współpracy zespołowej; 
8) wymianę doświadczeń między nauczycielami; 
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9) wykorzystanie potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji; 
10) ograniczanie ryzyka indywidualnych błędów i wzajemna pomoc; 
11) zwiększanie poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

 

§86a 
 

1. Dyżury nauczycieli podczas przerw określa odrębny regulamin. 
 
 

Dział VI 

Rozdział 1 
Uczniowie szkoły 

 

§87 
 

1. Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie są sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka. 
 

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, 
poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub 
jakiekolwiek inne. 

 
 

Rozdział 2 
Prawa i obowiązki uczniów 

 
§88 

 

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy ma prawo do: 
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających ochronę i poszanowanie jego godności, 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
2) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych 
osób; 
3) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii 
społecznej; 
4) korzystania w szkole i placówce ze zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej procesu 
dydaktycznego, wychowawczego i opieki z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego; 
5) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, placu zabaw i 
boisk; 
6) korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej na zasadach określonych w regulaminie; 
7) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości Szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych, 
szkolnych; 
8) korzystania z pomocy medycznej, psychologiczno-pedagogicznej; 
9) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju w ramach 
doradztwa zawodowego; 
10) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć; 
11) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce; 
12) odpoczynku   w   terminach    określonych    w    przepisach    w    sprawie    organizacji    roku    szkolnego, 
a także podczas przerw między zajęciami; 
13) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez Szkołę; 
14) działania w Samorządzie Uczniowskim, kandydowania do jego organów, wyboru nauczyciela pełniącego 
funkcję opiekuna samorządu; 
15) udziału w pracach szkolnego wolontariatu; 
16) ubiegania się o udział w reprezentowaniu Szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych 
formach współzawodnictwa uczniów; 
17) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia; 
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18) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw; 
19) w szczególnych przypadkach, orzeczonych przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub 
inną uprawnioną, do nauczania indywidualnego w domu; 
20) dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych w przypadku obcokrajowca lub długotrwałego 
pobytu zagranicą; 
21) indywidualnego programu lub toku nauki; 
22) odwołania się w przypadku nierespektowania jego praw do wychowawcy lub pedagoga szkolnego, a w 
ostateczności do Dyrektora; 
23) otrzymywania bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z wytycznymi MEN; 
24) pozostawiania części podręczników i przyborów w szkole; 
25) dostępu do zdrowej żywności. 

 
2. Korzystanie z praw, o których mowa w ust. 1, może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie 

bezpieczeństwa,     ochronę     porządku     i     zapobieganie     przestępstwom,     ochronę     zdrowia 
i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób lub systemu kar. 

 
 

3. W okresie zawieszenia zajęć ze względu na sytuacje określone w § 10ust. 3 uczeń ma prawo do realizacji 

obowiązku szkolnego i udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem technik i metod 

nauczania na odległość oraz do bieżącego monitorowania swoich postępów. 

 
 
 
 
 

§89 

 
1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy ma obowiązek: 
1) zachowania należytej uwagi podczas zajęć lekcyjnych, niezakłócania innym uczniom aktywnego w nich 
uczestnictwa; 
2) wykonywania poleceń nauczyciela; 
3) przestrzegania    zasad    bezpieczeństwa    dotyczących     porządku,     dyscypliny    i     organizacji     pracy 
w czasie lekcji wychowania fizycznego; 
4) przebierania się na lekcje wychowania fizycznego w strój sportowy zgodnie z wymaganiami nauczycieli; 
5) dostarczenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności wystawionego przez rodziców niezwłocznie po 
przyjściu do Szkoły, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności (rodzic 
może usprawiedliwić nieobecność ucznia w formie informacji elektronicznej lub ustnie w tym samym terminie). 
Po tym terminie nieobecności uznawane są za nieusprawiedliwione; 
6) dostarczenia wychowawcy lub innemu nauczycielowi pisemnej zgody na wcześniejsze opuszczenie szkoły 
przed planowanym zakończeniem zajęć; 
7) przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego, okazywaniu szacunku 
i taktu wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 
8) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi; 
9) niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej innej formy przemocy wobec innych; 
10) przeciwstawiania się, w miarę swoich możliwości, przejawom agresji, nietolerancji, wandalizmu i 
wulgarności; 
11) niepodejmowania działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób; 
12) bezzwłocznego powiadamiania pracowników szkoły (nauczyciela dyżurującego, pedagoga, pracownika 
administracji lub obsługi, dyrektora) o złym samopoczuciu, zachowaniach niezgodnych z regulaminem 
szkolnym, konfliktach, wypadkach i uszkodzeniach zagrażających bezpieczeństwu; 
13) przestrzegania regulaminów pomieszczeń/pracowni szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia; 
14) zostawiania okrycia wierzchniego w szatni i noszenia na terenie budynku szkolnego obuwia zmiennego (na 
białej podeszwie) niezagrażającego zdrowiu; 
15) noszenia stroju galowego w czasie: 
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, 
b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentowania jej na zewnątrz, 
imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna. 
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16) właściwego zabezpieczenia cennych przedmiotów (Szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności); 
17) przestrzegania zasad estetycznego i schludnego wyglądu. Niedopuszczalne jest: 
a) wykonywanie makijażu, tipsów, malowanie paznokci, farbowanie i rozjaśnianie włosów, noszenie 
ekstrawaganckich fryzur; 
b) noszenie zbyt krótkich spódniczek, spodenek, bluzek z niestosownymi nadrukami, odsłaniających dekolt, 
brzuch, biust oraz odzieży i ozdób zdradzających przynależność do subkultur lub zagrażających zdrowiu i 
bezpieczeństwu. 

§89a 
 

1. W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość uczeń potwierdza 

swoje uczestnictwo w zajęciach poprzez: 

1) zalogowanie się do aplikacji lub do dziennika elektronicznego, 

2) uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w § 77c, 

3) odbieranie wiadomości, 

4) zapoznanie się z przesłanym materiałem edukacyjnym, 

5) wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania, dające 

podstawę do oceny pracy ucznia, 

6) podejmowanie aktywności określonej przez nauczyciela potwierdzającej zapoznanie się ze wskazanym 

materiałem lub wykonanie określonych działań. 

2. Potwierdzanie uczestnictwa uczniów w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunków 

technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do nauki. 

3. W przypadku uczniów, o których mowa w § 77b ust. 1, ich obecność potwierdzana jest poprzez: 

1) odbierane wiadomości, 

2) zapoznanie się z przesłanym materiałem, 

3) wykonywanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela, dającej podstawę do oceny pracy ucznia. 

 
§90 

 
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 

 
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. 

 
3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody. 

 
 

§91 

 
1. W Szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia na wszystkie zajęcia telefonów komórkowych i innych 
urządzeń elektronicznych. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu każdy pracownik szkoły 
może odebrać uczniowi telefon. Telefon zostaje przekazany w depozyt do wychowawcy klasy lub dyrektora 
szkoły. Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic ucznia. Uczeń, który nie zastosował się do 
obowiązującego zakazu otrzymuje odpowiedni wpis do zeszytu uwag. 

 
2. Na    prośbę    rodziców    i    w    uzgodnieniu    z     Dyrektorem     Szkoły    w     szczególnym    przypadku 
(np. przewlekła choroba ucznia) dopuszcza się możliwość przynoszenia i korzystania przez ucznia z telefonu 
komórkowego. 
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Rozdział 3 

Nagrody i kary 

§92 
 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły; 
2) wzorową postawę; 
3) wybitne osiągnięcia 
4) dzielność i odwagę 

 
2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 
1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich; 
2) pochwała Dyrektora Szkoły; 
3) dyplom; 
4) list gratulacyjny dla rodziców; 
5) nagrody rzeczowe; 
6) tytuł „Uczeń Roku”. 

 
3. Tytuł „Uczeń Roku” przyznawany jest zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem. 

 
4. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna lub Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy oddziału, Samorządu 
Uczniowskiego, Rady Rodziców. 

 

5. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców lub z budżetu szkoły w miarę posiadanych środków 
finansowych. 

 
6. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
 
 

§93 
 

1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów. 
 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 
1) uwaga ustna nauczyciela; 
2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag; 
3) upomnienie wychowawcy; 
4) nagana Dyrektora Szkoły z ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców. 

 
3. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły zobowiązany jest do 
pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor. 

 
4. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o 
przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 
2) dopuszcza się kradzieży; 
3) wchodzi w kolizje z prawem; 
4) demoralizuje innych uczniów; 
5) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły. 

 

5. Kara wymierzana jest na wniosek: 
1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły; 
2) Rady Pedagogicznej. 
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6. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 
1) wystąpienia   do   Dyrektora   w   ciągu   3   dni   od   daty   powiadomienia   go   o   wymierzonej   karze 
z wnioskiem o jej uzasadnienie; 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej 
o ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w ciągu siedmiu dni 
podejmując ostateczną decyzję. 

3) (uchylony). 
 

Rozdział 4 
Karne przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 
§94 

 
1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej 
szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub 
pracowników Szkoły; 
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków; 
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, 
uczuć religijnych lub narodowych; 
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 
5) kradzież; 
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej; 
8) czyny nieobyczajne; 
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków 
dyscyplinujących; 
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej; 
12) fałszowanie dokumentów szkolnych; 
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

 
3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

 
§95 

 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań 
świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organy 
ścigania. 

 
2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady 
Pedagogicznej szkoły. 

 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, 
pedagog       szkolny,        Rzecznik        Praw        Ucznia.        Uczeń        może        się        również        zwrócić 
o opinię do Samorządu Uczniowskiego. 

 
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako 
członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować 
obiektywność. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną 
o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach 
regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp. 
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5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą 
danej sprawy. 

 
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły. 

 
7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak 
opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

 
8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

 
9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice. 

 
10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego 
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

 
11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania 
ostatecznej decyzji 

 
 

Dział VII 

Rozdział 1 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

§97 
1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 
 

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, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, 
uwzględniających tę podstawę. 

 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 
obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym 
zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez  przekazanie mu 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 i trudnościach w nauce 
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 
7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we 
własnym działaniu; 
8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
7) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz 
szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej; 
9) budowanie  przez szkołę,   przy   współpracy   z   rodzicami,   programów   oddziaływań   adekwatnych   do 
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rozpoznanych potrzeb. 
 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z 
uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno- 
pedagogiczną w Szkole; 
2) ustalanie kryteriów zachowania; 
3) ustalanie    ocen    bieżących    i    ustalanie    śródrocznych    ocen    klasyfikacyjnych    z    obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 
przyjętych w Szkole; 
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w statucie szkoły; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalanie       warunków       i       sposobu       przekazywania       rodzicom       informacji       o       postępach 
i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów. 

 
3. Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy. 

 
 
 

§98 
 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 
1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; 

3) ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

4) zasada   jawności   kryteriów   –   uczeń   i   jego   rodzice   znają   kryteria   oceniania,   zakres   materiału 
z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie. 

 

 
§99 

 
1. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 
1) każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 
a) wymaganiach       edukacyjnych       niezbędnych       do       uzyskania       poszczególnych       śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego programu nauczania, 
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c) warunkach     i     trybie     uzyskania     wyższej     niż     przewidywana     rocznej     oceny     klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

 
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są: 
1) dla uczniów w formie ustnej na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i na lekcji wychowawczej; 
2) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 
3) w trakcie indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami; 
4) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dotyczy oceny 
z zachowania - dostęp w wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców; 
5) w formie wydruku papierowego (Statut Szkoły) umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy 
jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 
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4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 
5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom. 

 

6. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania niemające jednolitej formy mogą być zmienione. 
 

7. Nauczanie zdalne nie ma wpływu na zmiany zachodzące WZO. 
 

§100 
 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 
a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 
b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne 
ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone w wyniku egzaminu poprawkowego lub 
sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów 
uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w 
klasie programowo najwyższej. 

 
§101 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 
 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika 
bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia. 

 
3. Sprawdzone    i    ocenione    prace    kontrolne    i    inne    formy    pisemnego    sprawdzania    wiadomości 
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywane są 
do dziennika. 

 
4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 
1) na zebraniach ogólnych; 

2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 
 

§102 
 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 
 

2. Oceny    z     ustnych    form     sprawdzania     wiedzy     i    umiejętności     nauczyciel     uzasadnia     ustnie 
w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność lub braki w nich oraz 
przekazuje zalecenia do poprawy. 

 
3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie. 
Pisemny komentarz powinien zawierać: 
1) docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 
2) odnotowanie tego, co ze strony ucznia wymaga poprawy lub dodatkowej pracy; 
3) przekazanie uczniowi wskazówek w jaki sposób powinien poprawić pracę; 
4) wskazanie uczniowi sposobu, jak powinien pracować dalej. 

 
 

§ 103 
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1. Uczniowie mają możliwość poprawienia niesatysfakcjonującej oceny ze sprawdzianu lub pracy klasowej. 
 

2. Ocenę można poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (w ciągu dwóch tygodni od 
poinformowania ucznia o ocenie). 

 

3. Ocena z poprawy istnieje obok pierwszej oceny. 
 
 

§104 
 

1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do ucznia: 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 
3) posiadającego    opinię    poradni     psychologiczno-pedagogicznej,    w     tym     poradni     specjalistyczne, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na 
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

 

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

 
3. 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. 

 
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych (do roku 
szkolnego 2018/2019), informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 
5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych (do roku szkolnego 2018/2019), informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
6. Dyrektor    Szkoły    zwalnia    ucznia    z    wadą    słuchu,    z    głęboką    dysleksją    rozwojową,    z    afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka 
obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 
oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 
potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

 

7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 6, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

 

8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
§105 

 
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w szkole ustala się w stopniach według skali: 
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stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny – 3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny – 1 

 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w 
pełnym brzmieniu. 

 

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie (+) i (-), gdzie (+) oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej 
kategorii wymagań, (-) i odpowiednio niższej kategorii wymagań. 

 
4. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

 
1) stopień celujący - otrzymuje uczeń, który : 
a) posiada wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania danych zajęć edukacyjnych, 
b) korzystając z różnorodnych źródeł, samodzielnie rozwiązuje problemy i formułuje wnioski, 
c)proponuje i wykonuje dodatkowe prace w konsultacji z nauczycielem, 
d) jest twórczy, 
e) proponuje tematykę zajęć i samodzielnie przygotowuje materiały do ich prowadzenia. 
2) stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który: 
a)posiada wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania danych zajęć edukacyjnych, 
b)sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 
c) wykazuje chęć samodzielnego rozwiązywania problemów i formułowania wniosków, 
d)na prośbę nauczyciela uzupełnia i poszerza swoje wiadomości o lektury lub czasopisma przedmiotowe, 
e) jest aktywny na zajęciach. 
3) stopień dobry - uzyskuje uczeń, który: 
a)posiada wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych, 
b)wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych 
z lekcji i podręcznika, 
c) zachęcony przez nauczyciela stara się samodzielnie formułować wnioski, 
d)stara się być aktywnym na zajęciach. 
4) stopień dostateczny - uzyskuje uczeń, który: 
a) posiada wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych ale nie 
zawsze potrafi je zastosować, 
b)wykonuje samodzielnie proste, podstawowe zadania i ćwiczenia, 
c) odtwarza poznane wiadomości bez formułowania wniosków, 
d)przy pomocy nauczyciela, nabyte umiejętności wykorzystuje w różnych sytuacjach, 
e) nie zawsze jest aktywny na zajęciach. 
5) stopień dopuszczający - otrzymuje uczeń, który: 
a) w części, która jest niezbędna w dalszej edukacji posiada wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej danych zajęć edukacyjnych, 
b)ma trudności w rozróżnianiu podstawowych pojęć, 
c)większość zadań wykonuje z pomocą nauczyciela, 
d)nie jest aktywny na zajęciach. 
6) stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który: 
a)nie posiada wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej danych zajęć edukacyjnych, 
b)nawet z pomocą nauczyciela, nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności, 
c) nie odrabia zadań domowych, 
d)pomimo zachęty nauczyciela nie podejmuje żadnych działań. 

 
5. Kryteria szczegółowe na uzyskanie poszczególnych ocen opracowują nauczyciele prowadzący zajęcia 
edukacyjne, stosując poniższą skalę procentową. 
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Ocena Procent opanowania wiadomości i umiejętności 

1 0 % - 29% 

2 30 % - 49 % 

3 50 % - 74 % 

4 75 % - 89 % 

5 90 % - 98 % 

6 99 % - 100 % 

 
 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych (do roku szkolnego 2018/2019), techniki, 
muzyki, plastyki - brany będzie pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

 
§106 

 
1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 
1) prace pisemne: 
a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia 
obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału, 
b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być 
niezapowiedziana, 
c) referaty, 
d) zadania domowe. 
2) wypowiedzi ustne: 
a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) referaty (prezentacje). 

3)sprawdziany praktyczne; 

4) projekty grupowe; 

5) wyniki pracy w grupach; 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, prezentacje Power Point, plakaty, itp.; 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach; 

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.) . 
 

2. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, 
dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości 
przez danego ucznia. 

 
3. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W sytuacjach uzasadnionych 
nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

 
4. Nauczyciel     określa     w      Przedmiotowych      Zasadach      Oceniania      sposób      poprawiania      ocen 
z przedmiotu, którego uczy. 

 
5. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden sprawdzian. 

 
6. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 tygodni od 

dnia       jego       napisania.       Dopuszcza       się       przesunięcie        terminu       zwrotu       prac       pisemnych 

w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

 
 

§107 
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1. W   klasach    I    –    III    oceny:    klasyfikacyjna:    śródroczna    i    roczna,    są    opisowe    z    wyjątkiem 
j.    angielskiego,    religii,     zajęć     komputerowych     (do     roku     szkolnego     2018/2019),     informatyki. 
W bieżącym ocenianiu dopuszcza się oprócz oceny opisowej również oceny wyrażone stopniem. Ocena 
opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta 
informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma 
na celu: 
1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 
ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. 
 

2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz 
wskazówki, jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o tym, jak wykonał 
zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, 
a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez 
różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności 
wynikającego z rozwoju ucznia. 

 
3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, 
wypowiedzi. Wpisy do dziennika odzwierciedlają informacje wyrażone w stopniu, dotyczące: 

1) rozwoju     intelektualnego,     osiągnięcia     w     zakresie     edukacji     polonistycznej,     matematycznej 
i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i 
rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności 
matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody; 
2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec wytworów 
kultury; 
3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i 
zdrowie. 

 
4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami 
dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę 
opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

 
5. W   ocenianiu   bieżącym    dopuszcza    się    obok    oceny    opisowej    stosowanie    oceny    cyfrowej 
w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą w dzienniku, w zeszytach uczniów oraz na 
pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 

 
6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w 
zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową. 

 

7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną 
stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. W ocenie bieżącej pracy ucznia 
można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 
2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym; 

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. 
 

8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – 
III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i 
uwzględnieniu opinię wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną. 
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§108 
 

1. Oceny    bieżące    i oceny    klasyfikacyjne    śródroczne oraz    roczne    w kl.    IV –VIII ustala się 
w stopniach według skali: 
stopień celujący – 6 
stopień bardzo dobry – 5 
stopień dobry – 4 
stopień dostateczny – 3 
stopień dopuszczający – 2 
stopień niedostateczny – 1 

 
2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w 
pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wstawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym. 

 

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

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w 
Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

 
5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych 
poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 

 

6. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć 
edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego. 

 
§109 

 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 
i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie 
śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu się ucznia. 
 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i 
sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 
rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się według następującej 
skali: 
1) wzorowe – wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop, 
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5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng 
 

7. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 
 

8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne zachowanie ucznia. 
Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i 
naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

 
9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną, uwzględniającą opinię własną 
ucznia,     opinię     wyrażoną      przez      jego      kolegów      z      klasy,      opinię      nauczycieli      uczących 
w Szkole oraz innych pracowników szkoły. 

 
10. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, w tym także osoby pełniące funkcje 
kierownicze w Szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia w zeszycie 
uwag. Także inni pracownicy Szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia. 

 
11. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga opinii 
nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia. 

 
12. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z 
zastrzeżeniem ust. 18. 

 

13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 
 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 
 

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 
 

16. Każdy uczeń otrzymuje na początku każdego semestru kredyt punktów, który równoważny jest ocenie 
dobrej z zachowania. Ocena końcowa zależy od sumy uzyskanych punktów. Szczegółowe zestawienie ocen i 
punktów jest zawarte w WZO. 

 

17. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest 
zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej negatywnej (nieodpowiednia, 
naganna)ocenie klasyfikacyjnej zachowania, a na 10 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej o pozostałych ocenach zachowania. 

 
18. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od przewidywanej negatywnej oceny zachowania (jeśli ich 
zdaniem jest zaniżona) do Dyrektora Szkoły w terminie 10 dni roboczych przed zakończeniem roku szkolnego. 

 

19. Dyrektor Szkoły zwołuje zebranie Rady Pedagogicznej i wychowawcy klasy w celu przedyskutowania 
zakwestionowanej oceny. 

 

20. Po wyrażeniu opinii Rady Pedagogicznej wychowawca klasy może: 
1) podtrzymać wystawioną ocenę; 
2) zmienić wystawioną ocenę. 

 

21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
 

§110 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 
 

2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określają przepisy w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

 
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 
zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie. 

 
4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu pierwszego okresu. 

 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania nie mogą 
być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 
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, 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 ani na ukończenie szkoły. 

 
8. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna 
staje się oceną roczną. 

 
9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć 
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 
ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

10. O   osiągnięciach   i   postępach,   uczniowie   i   ich   rodzice   są   informowani   na   zebraniach   ogólnych 
i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny bieżącej lub śródrocznej. 

 
11. Klasyfikacja śródroczna/roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z uwzględnieniem 
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym opracowanym dla niego na 
podstawie odrębnych przepisów. 

 

§111 

 
1. Na miesiąc przed rocznym lub semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia (na 
zajęciach lekcyjnych w formie ustnej) o przewidywanych dla niego niedostatecznych rocznych lub śródrocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

 

2. Informacja o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych i rocznych powinna być przekazana 

rodzicom na zebraniu z wychowawcą w formie pisemnej (dopuszcza się wpisywanie ocen cyframi). Rodzic 

powinien podpisać taką informację w dzienniku lekcyjnym. 
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3. Na 10 dni roboczych przed rocznym lub semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować 
ucznia (na zajęciach lekcyjnych w formie ustnej) o przewidywanych dla niego rocznych lub śródrocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (innych niż ocena niedostateczna). 

 
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi 
lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi 
szansę uzupełnienia braków. 

 
 

§112 
 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw 
do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§113 
 

1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 116 statutu szkoły. 

 
§114 

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem 
ustalonym w statucie szkoły. 

 
2. Uczeń może ubiegać   się   o   podwyższenie   przewidywanej   oceny   tylko   o   jeden   stopień   i   tylko 
w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się 
ubiega lub jest od niej wyższa. 

 

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy. 
 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 
1) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych; 
2) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 
niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 
3) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych. 

 
5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do Dyrektora 
Szkoły, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

 
6. Nauczyciel przedmiotu sprawdza spełnienie wymogów ust. 4 pkt 1,2 i 3. 

 
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich wymogów z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na 
przystąpienie do poprawy oceny. 

 
8. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu 
pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań. 

 

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji 

wychowawcy klasy. 
 

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o 

którą ubiegał się uczeń lub ocenę wyższą. 
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11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 
sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 
§115 

 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach 
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

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

 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego 
rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, biorąc pod uwagę całokształt 
funkcjonowania ucznia w Szkole i wypełniania przez niego obowiązków szkolnych. 

 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

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

7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć 
komputerowych (do roku szkolnego 2018/2019), informatyki, zajęć technicznych (do roku szkolnego 
2018/2019), techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 

 

8. Egzamin klasyfikacyjny w   przypadkach,   o   których   mowa   w   ust.   3,   4,   przeprowadza   komisja, 
w skład której wchodzą: 
1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 
9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, 
przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin. 
 

10. Przewodniczący    komisji    uzgadnia    z    uczniem    oraz    jego   rodzicami   liczbę    zajęć    edukacyjnych, 
z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

 
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice ucznia. 

 
12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
3) termin egzaminu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 
13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia. 
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14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

 

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę 
niedostateczną). 

 

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

 

§116 
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

 
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

 

3. Sprawdzian,   o   którym    mowa    w    ust.    1    przeprowadza    powołana    przez    Dyrektora    komisja 
w   terminie   5   dni   od   dnia   zgłoszenia   zastrzeżeń.   Termin   sprawdzianu   uzgadnia   się   z   uczniem 
i jego rodzicami. 

 
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) Dyrektor Szkoły– jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
d) pedagog, 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel rady rodziców. 

 
5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. 

 
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu 
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c) zadania (pytania) sprawdzające, 
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 
2) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

 
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

 
11. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§117 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na 
wniosek własny lub jego rodziców. 

 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć 
komputerowych (do roku szkolnego 2018/2019), informatyki, zajęć technicznych (do roku szkolnego 
2018/2019), techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede 
wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – 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 prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje 
jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 
7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 
8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 115 ust. 1. 

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

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

Szkoły, nie później niż do końca września. 

 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo 
wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 
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11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 
promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 
języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

 
12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 
zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
13. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu 
w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 116 . Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna. 

 

§118 
 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia 
niedostatecznego. 

 

2. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie, z zastrzeżeniem pkt. 3. 
 

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 
lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III, 
na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 

4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy 
oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 
I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia 
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidywanych w programie nauczania dwóch klas. 

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

 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny 
klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

 

7. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany 
z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych (do roku szkolnego 2018/2019), techniki oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z 
wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub 
ukończenia szkoły. 

 

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

 
9. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
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10. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – 
terapeutycznym. 

 
11. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada 
Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

 
12. Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydaje rodzicom dziecka objętego 
wychowaniem       przedszkolnym        informację        o       gotowości        dziecka        do        podjęcia        nauki  
w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 
w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych 
obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

 
13. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez 
kuratora oświaty. 

 
 

§119 
 

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego 
typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w 
przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 
a) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą (na podstawie 
art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty), 
b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego 
ucznia. 
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego 
w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

 
2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełnione w 
czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

 
3. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego 
nowożytnego        innego         niż         język         obcy         nowożytny,         którego         uczeń         uczył         się 
w    poprzedniej    szkole,    a    rozkład    zajęć    edukacyjnych    uniemożliwia    mu    uczęszczanie    na    zajęcia 
w innym oddziale lub grupie w tej samej szkole, uczeń może: 
1) uczyć się danego języka obcego nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do 
końca roku szkolnego; 
2) kontynuować    we    własnym    zakresie    naukę     języka    obcego    nowożytnego,    którego    uczył    się 
w poprzedniej szkole, albo 
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego nowożytnego w innej szkole. 

 
4. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel 
danego języka obcego nowożytnego, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, a w przypadku braku nauczyciela 
danego języka – nauczyciel zatrudniony w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

§120 
 

1. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na zakończenie ostatniej klasy 
szkoły podstawowej. 
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2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Przystąpienie do niego jest warunkiem 
ukończenia szkoły podstawowej. 

 
3. (uchylony) 
1) (uchylony) 

 

4. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: 
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może 
wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 
5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni. 

 

6. Uczeń, będący laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych 
egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej 
części egzaminu najwyższego wyniku. 

 
7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani 
społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach 
dostosowanych do ich potrzeb. 
1)szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w 
którym jest przeprowadzany egzamin. 

 
8. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym 
miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. 

 

9. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 
1) nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 
2) przerwał daną część egzaminu - przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w 
harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

 
10. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w 
harmonogramie przeprowadzania egzaminu, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz 
przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

 
11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w 
dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, 
na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
lub danej części egzaminu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 
12. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali centylowej, obejmując 
wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 

 
13. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. 

 
14. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w 

miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia 

wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

 

15. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, 
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gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

 

16. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 15 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie 

zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. 

 

17. Szczegółowe zasady przeprowadzania i przystępowania do egzaminu ósmoklasisty są ogłaszane w 
Informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 
§121 

 
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników 
klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie 
promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo 
szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

 
3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone 
przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: 

 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim lub 
laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

 
6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

 

7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność 
legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci 
urzędowej szkoły. 

 
8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

 
9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń. 

 

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu 
nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. 

 
11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem 
czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami 
właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny 
podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

 

12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których 
mowa podlegają wymianie. 

 
13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić 
odpowiednio         do         Dyrektora         Szkoły,         komisji          okręgowej         lub         kuratora          oświaty 
z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

 
14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 
legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły. 
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15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 
Dyrektora Szkoły. 

 
16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

 

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej 
szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 
szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół; 
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

 

 

Dział VIII 

Rozdział 1 
Ceremoniał szkolny 

 
§ 122 

 

1. Ceremoniał   szkolny    ma    na    celu    określenie    właściwego    postępowania    w    czasie    uroczystości, 
a także wobec najważniejszych symboli państwowych i szkolnych. Nawiązuje on do tradycji szkoły i każdy uczeń 
placówki zobowiązany jest do jego przestrzegania. 
1)     każdy     wychowawca     do     dnia     15     września     jest     zobowiązany     do     zapoznania     uczniów 
z ceremoniałem Szkoły. 

 
2. W ceremoniale szkolnym eksponowane są następujące symbole państwowe: 
1) sztandar szkoły, 
2) hymn szkoły. 

 
3. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły 
opiekuna wybranego spośród nauczycieli. 

 
4. Zadaniem nauczyciela opiekuna pocztu jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z 
ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza nią. 

 
5. Poczet wybierany jest spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną. Obok zasadniczego składu 
powinien zostać wybrany skład rezerwowy. 

 
6. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

1) chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 

2) asysta - dwie uczennice, 
 

7. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). 
W czasie trwania kadencji dopuszcza się zmiany kadrowe. 

 
8. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu. 

 

9. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 
 

10. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone 
kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze i białe rękawiczki. 
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11. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji 
lub organizacji. 

 
12. Podczas uroczystości pogrzebowych lub żałoby narodowej  sztandar ozdabia się czarnym kirem. 

 
13. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając 
drzewce na prawym ramieniu. 

 
14. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy 
uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość. 

 
15. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go do przodu przez chorążego. 

 
16. Hymn państwowy wykonywany jest w czasie uroczystości   państwowych, rocznic świąt narodowych. 
W innych przypadkach powinien być wykonywany hymn szkoły. 

 
17. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu 
państwowego. 

 
18. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystości zakończenia roku 
szkolnego. 

 
19. Sztandar oddaje honory: 
1) na komendę „do hymnu państwowego” 

2) w czasie wykonywania „Roty”; 

3) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych; 

4) podczas opuszczenia trumny do grobu; 

5) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci; 

6) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły; 

7) w trakcie uroczystości kościelnych. 
 

20. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia; 

3) Dzień Edukacji Narodowej; 

4) Święto Patrona Szkoły; 

5)pożegnanie absolwentów; 

6) uroczystości związane ze świętami narodowymi: 
a) Narodowe Święto Niepodległości, 
b) Święto Flagi, 
c) Święto Konstytucji 3 Maja, 
7) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych; 
8) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły. 

 
21. Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły 
wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą, a poczet wyprowadza sztandar. 
Prowadzący podaje komendę „Spocznij!” i zaczyna się część artystyczna uroczystości. 

 
22. Maskotka szkoły „ Miś Bryś” nie może brać udziału jedynie w uroczystościach państwowych i historycznych. 

 
 

 
Dział IX 

Postanowienia końcowe 
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§ 123 
 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być 
sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo oświatowe. 

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

 
4. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 
1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
3) Rady Rodziców; 
4) organu prowadzącego szkołę; 
5) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 
5. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

 
6. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie. 
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