
STATUT

SZKOŁY

PODSTAWOWEJ

W DROŻKACH



Na     podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.);
Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm);
Rozporządzenia  Prezesa  Rady ministrów  z  dnia  20  czerwca  2002  r.  w  sprawie  Zasad  techniki
prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów i  słuchaczy  w  szkołach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków  i  sposobu  przeprowadzania  sprawdzianu,  egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu
maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i  organizacji  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i
placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  24  lipca  2015 roku w sprawie  warunków
organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  13  sierpnia  2015   roku  w  sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej  lub szkoły niepublicznej  o
uprawnieniach  szkoły  publicznej  jednego  typu  do  szkoły  publicznej   innego  typu  albo  szkoły
publicznej tego samego typu.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie warunków i
trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami
polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia;
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu  pro-
wadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia-
łalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170).



Rozdział 1
Ogólne informacje o szkole

§ 1.

1.Szkoła Podstawowa w Drożkach, 63-630 Rychtal, woj. wielkopolskie. Regon: 001172068.
2.Siedzibą szkoły są Drożki 34.
3.Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową  w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 roku z póź. zm. o systemie oświaty.
3a.  W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Forma ta istnieje od 1 września 2008 roku na mocy
UCHWAŁY  NR  XII/78/08 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie rozwią-
zania Zespołu Szkół w Drożkach.
4.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rychtal;
5.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu;
6.Ilekroć w statucie jest mowa o szkole, należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową w Drożkach.
7.Szkoła prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych  w ustawie z 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych Dz. U. 249, poz. 2104 z 2005 r.
8.Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków zwany planem finanso-
wym szkoły.
9.Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi dyrektor szkoły.
10.Szkoła realizuje program „Zdrowej Szkoły”, a także program wychowania komunikacyjnego.
11.Czas trwania kształcenia w szkole zgodnie z przepisami trwa sześć lat.
12.Szkoła posiada pomieszczenia do działalności dydaktycznej oprócz sali gimnastycznej.

§ 2 - § 10
uchylono

Rozdział 2
Oddział przedszkolny

§ 11.

1.W Szkole Podstawowej  w Drożkach organizuje się oddział przedszkolny, w którym realizowany
jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
2.Liczbę oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy szkole ustala corocznie organ prowadzą-
cy w porozumieniu z dyrektorem szkoły w taki sposób, by zapewnić warunki do realizacji bezpłat-
nego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wszystkim dzieciom , a w szczegól-
ności dzieciom z obwodu szkoły.
3.Ewidencjonowanie i monitorowanie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz dzieci z innych rejonów ale zapisanych do oddziału
przedszkolnego przy SP w Drożkach
4.Do oddziału przedszkolnego maja zastosowanie przepisy określone w ramowym statucie publicz-
nego przedszkola.
5.Oddział przedszkolny zachowuje odrębność programową i organizacyjną.
6.Program wychowania przedszkolnego jest ujęty w szkolnym zestawie programów.

§ 12
Cele oddziału przedszkolnego



1.Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgod-
nie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.
stymulowanie i  wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygoto-
wania przedszkolnego tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole podstawowej;

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowanie i nauczania dzieci;
2) zapewnienie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoru-

chowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz
życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce dzieci o zróżnicowanych
możliwościach fizycznych i intelektualnych.

2.Zadania oddziału przedszkolnego
1) zapewnienie wychowania i opieki odpowiednio do wieku dziecka i osiągniętego rozwoju;
2) dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuń-

czej do możliwości psychofizycznych dziecka; 
3) prowadzenie pracy dydaktycznej zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i

edukacyjnymi oraz predyspozycjami dziecka; 
4) zapewnienie opieki psychologicznej  i  specjalnych form pracy wychowawczo - dydak-

tycznej;
5) upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych po-

staw wobec problemów ochrony środowiska; 
6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej  i religijnej; 
7) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
8) zapewnienie każdemu dziecku tych samych warunków rozwoju i dawanie takich samych

szans odnoszenia sukcesów; 
9) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu  w przedszkolu.
10) poczucie zrozumienia siebie i świata;
11) nabywanie umiejętności poprzez działanie;
12) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej;
13) budowanie systemu wartości.

§ 13.

1.Organami oddziału przedszkolnego są:
1) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach;
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Drożkach– nauczyciel oddziału przedszkol-

nego wchodzi w jej skład;
3) Rada Rodziców Oddziału Przedszkolnego -wchodzi w skład Rady Rodziców szkoły;

a) tworzą ją wszyscy rodzice oddziału przedszkolnego;
b)  sposób wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

2.Szczegółowe kompetencje tychże organów zostały zawarte w rozdziale regulującym kompetencje
organów szkoły.
3.W przedszkolu zatrudnieni są: 

1) Nauczycielka; 
2) Nauczyciel religii; 
3) Nauczyciel angielskiego;
4) Sprzątaczka; 

4.Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym pracowników pedagogicznych i obsługi; za-
trudnia ich i zwalnia oraz ustala wynagrodzenia, kwoty dodatków, a także wysokość premii w ra-
mach posiadanego limitu płac, przy współudziale organu prowadzącego. 



§ 14.

1.Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego mają dzieci z obwodu  szkoły ob-
jęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
2.Następnie rozpatrywane są podania Rodziców dzieci spoza obwodu szkoły.
3.Zapisy trwają od stycznia do kwietnia poprzedzający rok szkolny.
4.Rodziców dzieci z obwodu szkoły powiadamia się pisemnie o terminie zapisów.
5.Po zakończeniu rekrutacji zwołuje się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców.
6.Informacje o zebraniu umieszczone są na stronie internetowej i tablicy informacyjnej dla rodziców
w szkole, w sąsiednich przedszkolach
7.Listę dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych podaje się do wiadomości rodziców po za-
twierdzeniu przez  organ prowadzący arkusza organizacyjnego szkoły.

§ 15.

1.W Szkole Podstawowej w Drożkach organizuje się oddział przedszkolny , w których realizowany
jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio oraz 6-cio letnich, którym
odroczono obowiązek rocznego przygotowania.
2.Obowiązek, o którym mowa w pkt.1 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.
3.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
4.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz zatwierdza organ prowa-
dzący.
5.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :

1)czas pracowników oddziału;
2) liczbę pracowników przedszkola, a w tym pracowników zajmujących stanowiska kierow-
nicze ;
3)ogólne liczbę godzin pracy finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowa-
dzący przedszkole.

6.Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
7.Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie , wycho-
wanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, w tym czasie  realizuje się podstawy programowe wychowa-
nia przedszkolnego :

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swo-
bodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w
ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ru-
chowe,  zajęcia  sportowe,  obserwacje  przyrodnicze,  prace  gospodarcze,  porządkowe  i
ogrodnicze itd.);

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybrane-
go programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu
mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne);

8.Godzina zajęć oddziału przedszkolnego wynosi 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących
organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.
9.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki ję-
zyka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych
dziecku w wieku 5, 6 lat i wynosi 30 minut.
10.Za zgodą rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać na nieobowiązkowe zaję-
cia z religii. Czas trwania wynosi tygodniowo 2 razy po 30 minut.



11.Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrekto-
ra.
12.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw, ustalonych przez organ pro-
wadzący.
13.Przerwa w przedszkolu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia.
14.Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 5 godz. tj. od godz. 9.00 do 14.00. Dodatkowo 2x w ty-
godniu odbywa się nauka religii w godz. Od 14.00 – 14.30
15.Tydzień pracy jest 5-cio dniowy.
16.Wychowankowie korzystają z dwóch posiłków dziennie.
17.Odpłatność za wyżywienie w 100% pokrywają rodzice dzieci.  Wysokość stawki żywieniowej
ustala dyrektor z rodzicami.
18.Pracownicy przedszkola mogą korzystać z posiłków, wnosząc pełną odpłatność (z wyłączeniem
kucharki).
19.Przedszkole prowadzi listę nieobecności dzieci, dokonując następnie odpisów ze stawki żywie-
niowej.
20.Odpłatność uiszczają rodzice i pracownicy przedszkola u intendentki do dnia 20 każdego miesią-
ca na kwitariusz wpłat.
21.Zgodnie z uchwałami podejmowanymi przez Radę Gminy, rodzice wnoszą stałą opłatę wynikają-
cą z przygotowania posiłków. Opłata ta stanowi dochody Gminy i przeznaczona jest na utrzymanie
przedszkola. Zwolnienie z opłat przysługuje w przypadku usprawiedliwionej nieobecności, trwającej
ponad miesiąc.
22.Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrekto-
ra z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców/prawnych
opiekunów.
23.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla tego od-
działu szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań.

§ 16.

1.Dzieciom w oddziale przedszkolnym zgodnie z rozpoznanymi  u nich indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi,  edukacyjnymi  i  możliwościami  psychofizycznymi  udziela  się  pomocy  psycholo-
giczno-pedagogicznej.
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego jest
organizowana przez dyrektora szkoły.
3.Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów i wyzna-
cza osobę koordynującą pracę zespołu.
4.Zespół określa potrzeby , opracowuje plan i wdraża plan działań wspierających.
5.Wsparcia udziela się przede wszystkim dzieciom: niepełnosprawnym, z problemami niedostoso-
wania lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym , bytowym,  mającym trudności edukacyjne,
szczególnie uzdolnionym , z zaburzeniami komunikacji językowej, przewlekle chorym, znajdującym
się z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, przeżywającym trudności adaptacyjne związane z róż-
nicami  kulturowymi,   zmianą  środowiska  edukacyjnego,  w  tym  spowodowane  wcześniejszym
kształceniem za granicą.
6.Rodziców powiadamia się o ustaleniach zespołu i możliwościach uczestnictwa w jego pracach.

§ 17.

1.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.



2.Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o po-
trzebie indywidualnego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
3.Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykona-
nie  określonych  w  orzeczeniu  zaleceń  dotyczących  warunków  realizacji  potrzeb  edukacyjnych
dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego
nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
5.Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane z grupą przedszkol-
ną w oddziale.

§ 18.

Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) troska i odpowiedzialność za życie , zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzie-

ci w czasie zajęć organizowanych prze oddział przedszkolny;
2) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo- edukacyjnych;
3) prawidłowe planowanie i organizacja  procesu opiekuńczego , wychowawczego  i dydak-

tycznego  zgodnie z podstawą programową oraz  odpowiedzialność za jej jakość;
4) w pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logo-

pedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w stymulowaniu rozwoju dziecka i
wspomaganiu rodziny w procesie wychowawczym;

5) 5)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i po-
trzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

6) 6)indywidualizacja  procesu  wychowawczo-edukacyjnego:  wyrównywanie  szans  oraz
wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień;

7) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowanie rozwoju dziecka;
8) 8)kierowanie dziecka do poradni  psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej  ce-

lem potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
9) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej

szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza diagnoza przedszkolną i zapoznaje rodzi-
ców ze stanem gotowości swojego dziecka;

10) czynny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zespołach samokształceniowych;
11) aktywny udział w życiu szkoły.

§ 19.

1.Zapoznanie  rodziców  ze  statutem  ,procedurami  ,regulaminami  wewnątrzszkolnymi,  w
szczególności z programem wychowania przedszkolnego.
2.Wspólne  planowanie  i  zatwierdzenie  programu  wychowawczo-profilaktycznego  oddziału
przedszkolnego.
3.Organizowanie zebrań rodziców zgodnie z corocznym ustalonym harmonogramem, konsultacje i
rozmowy  indywidualne  z  nauczycielem  prowadzącym  oddział  ,  innymi  nauczycielami,
 pedagogiem ,specjalistami lub dyrektorem celem uzyskiwania informacji dotyczących dziecka; jego
zachowania i rozwoju.
4.Organizowanie  szkoleń  ,  warsztatów ,porad  dla  rodziców w ramach  pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.
5.Zapraszanie rodziców na otwarte zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i  do czynnego udziału w
życiu oddziału przedszkolnego i szkoły.
6.Stałe spotkania z rodzicami w roku szkolnym odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym
na początku roku szkolnego przez Radę Pedagogiczną. Harmonogram spotkań umieszczony jest na
stronie  internetowej  szkoły  oraz  w  gablocie  dla  rodziców  .  O  ewentualnych  zmianach  rodzice
informowani są pisemnie przez nauczyciela prowadzącego dany oddział.



§ 20.
Rodzice dziecka zobowiązani są do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 5-letniego do przedszkola, od-
działu przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wycho-
wania przedszkolnego;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania do dnia 30 września dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której

dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w pkt.1.

§ 21.

1.Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice lub upo-
ważniona przez nich osoba pełnoletnia; na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbiera-
nia dzieci.
2.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświad-
czone przez orzeczenie sądowe.
3.Upoważnienie może być również udzielone osobie niepełnoletniej, która ukończyła 13 rok życia.
4.Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej.
5.Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wskazanego w
treści pełnomocnictwa.
6.Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców
7.Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów przed-
szkolnych przez upoważnioną  przez nich osobę.
8.Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi oddziału lub innemu pełniącemu dyżur w szatani.
9.Nauczyciel oddziału przedszkolnego bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego
przejęcia od rodzica do momentu odbioru.
10.Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać
dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie
alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziałów przedszkolnych  ma obowiązek zatrzy-
mać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica  lub
upoważnioną do odbioru inna osobę. Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciel ma prawo wezwać policję.
11.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolne-
go, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/opiekunem prawnym, osobą upoważnioną do
odbioru.
12.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami w dokumentacji szkoły nie można uzyskać infor-
macji o miejscu pobytu rodziców osoby upoważnionej , nauczyciel powiadamia wicedyrektora lub
dyrektora szkoły.
13.Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego
odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciel danego oddziału przedszkolnego.

Rozdział 3
Cele i zadania szkoły

§ 22.

1.Szkoła dąży do zapewnienia równości szans wszystkim uczniom.
2.Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do uzyskania świadectwa  ukoń-
czenia  szkoły oraz jak najlepszego przygotowania do życia w warunkach współczesnego świata, a
w szczególności zapewnia uczniom:



1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania   i  czytania ze zrozumie-
niem;

2)  poznawanie wymaganych  pojęć i  zdobywanie  wiedzy na poziomie   umożliwiającym
kontynuację nauki w gimnazjum;

3)  rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;
4)  rozwijanie myślenia;
5) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej  i narodowej;
6) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie  kultury euro-

pejskiej;
7) rozwój indywidualnych zdolności twórczych ucznia;
8) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizycz-

ną;
9) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowe-

go;
10) warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialno-

ści za siebie i najbliższe otoczenie;
11) warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz środowiska szkolnego, lokal-

nego i innych uczniów.
3. Szkoła dąży do zapewnienia warunków najwyższej jakości procesu  kształcenia i wychowania.
3a. Cele i zadnia szkoły uwzględniają program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dosto-
sowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Szczegółowe informacje
dotyczące programów określają załączniki.
4. Do zadań szkoły należą:

1) Realizacja prawa każdego ucznia do kształcenia oraz prawa uczniów do wychowania i
opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;

2) Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych

uczniów, a także stworzenie warunków korzystania z opieki psychologicznej i specjal-
nych form pracy dydaktycznej;

4) Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
5) Upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych

postaw wobec problemów ochrony środowiska;
6) Udzielanie pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
7) Wychowanie w demokracji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym

oraz działania w zgodzie ze społecznymi regułami życia;
8) Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej.

§ 23.
Sposoby wykonywania zadań w odniesieniu do warunków rozwoju ucznia, 

jego bezpieczeństwa i warunków pracy

1.Szkoła diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby dziecka poprzez obserwację, rozmowy z
rodzicami, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i ankiet.
2.Szkoła stymuluje rozwój ucznia poprzez dostosowanie tempa pracy do jego możliwości intelektu-
alnych.
3.Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz do dalszego
kształcenia na poziomie gimnazjum poprzez: 

1) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości
szkoły;

2) stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania;
3) uczenie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności ;



4) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę
możliwości finansowych Szkoły; 

5) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzeba-
mi, indywidualnymi zainteresowaniami i możliwościami intelektualnymi;

6) tworzenie  wewnątrzszkolnego  systemu  monitorowania  i  diagnozowania  osiągnięć
szkolnych uczniów;

7) poszukiwanie instytucji wspierających rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych. 
4.Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze dziecka – wspierając w tym względzie rodziców –
stosownie do jego wieku, potrzeb i warunków szkoły. W tym celu : 

1) realizuje własny program wychowawczy opiniowany przez rodziców;
2)  systematycznie monitoruje zachowania dzieci;
3)  kultywuje tradycje;
4)  szczególnie dba o to, aby wychowawca stanowił dla swoich uczniów autorytet;
5) umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich; 
6) dokładnie poznaje środowisko rodzinne ucznia;
7)  współpracuje z innymi instytucjami wychowawczymi.

5.Szkoła dba o to, aby uczeń w trakcie organizowanych przez nią zajęć czuł się bezpiecznie pod
względem psychicznym i fizycznym. W tym celu należy zwrócić uwagę na: 

1) poszanowanie godności osobistej ucznia ;
2) dbałość o jego dobro i troskę o zdrowie;
3) honorowanie podmiotowości ucznia;
4) tworzenie w szkole miłej i przyjaznej atmosfery przez wszystkich członków społecz-

ności szkolnej;
5) kształtowanie u ucznia pozytywnej motywacji do pracy; 
6) kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich; 
7) stworzenie uczniom optymalnych warunków pracy poprzez: 

a)właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć,
b)dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów  i rodzaju pracy,
c)właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych,
d)rzetelne  i  odpowiedzialne  pełnienie  przez  nauczycieli  dyżurów  podczas
przerw i przed lekcjami,
e)oznakowanie  ciągów  komunikacyjnych  zgodnie   z  obowiązującymi  
przepisami;
f)systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego: organi-
zowanie form pracy zapisanych  w programie wychowawczym szkoły,  które
umożliwia  uczniom opanowanie tych  przepisów i  podnoszenie  umiejętności  
poruszania  się  po  drogach  oraz  współdziałanie  szkoły  z  instytucjami  i  
organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,
g)obciążenie pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
h)uświadamianie uczniom zagrożeń oraz znaczenia zdrowia   i dbałości o nie;
i)kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów, asertywności, odpowiedzial-
ności, rzetelności i wytrwałości,
j)kształtowanie  umiejętności  obiektywnej  oceny  siebie  i  innych,  poznawania
własnych uczuć i opanowania emocji  i komunikowania się 

6.Szkoła powierza opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole:
1) na zajęciach edukacyjnych nauczycielowi zgodnie z jego przydziałem czynności lub nauczy-

cielowi zastępującemu;
2) na zajęciach kształcenia zintegrowanego wychowawcom klas oraz nauczycielom prowadzą-

cym pozostałe zajęcia edukacyjne;
3) na przerwach międzylekcyjnych nauczycielom pełniącym dyżur na korytarzach szkolnych i

szkolnym podwórku. Szczegółowe zasady sprawowania dyżurów przez nauczycieli zawiera



regulamin dyżurów nauczycieli,  który umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w pokoju na-
uczycielskim;

4) na zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, SKS) nauczycielowi prowadzącemu te za-
jęcia.

7.W  czasie  dyżurów  nauczyciel  jest  zobowiązany  dbać  o  bezpieczeństwo  uczniów,  zapobiegać
wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać zaśmiecaniu obiektu szkolne-
go.
8.W stosunku do nauczyciela, który opuści dyżur bez usprawiedliwienia zastosowana zostanie kara
porządkowa.
9.Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, określone
w rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogól-
nego oraz przepisach wydanych na jej podstawie poprzez:

1) zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
2) doskonalenie zawodowe nauczycieli;
3) właściwy dobór programów i metod nauczania;
4) zapewnienie wszechstronnej opieki pedagogicznej oraz bezpieczeństwa w szkole i w

czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
5) organizowanie kół zainteresowań, konkursów i zawodów sportowych;
6) organizowanie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci z wadami posta-

wy,  zajęć  korekcyjno  kompensacyjnych  i  dydaktyczno  –  wyrównawczych  dla
uczniów z deficytami rozwojowymi oraz zajęć logopedycznych.

10.Prace koordynacyjne dotyczące poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego prowadzi koordy-
nator ds. poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, którego zadaniem jest:

1) stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna  w Kępnie;
2) współpraca uczniów z wychowawcami celem wczesnego rozpoznania trudno-

ści dydaktycznych uczniów;
3) współpraca z rodzicami w zakresie przeprowadzenia badań psychologiczno –

pedagogicznych.
11.W szkole działa koordynator ds. profilaktyki i resocjalizacji. Cele  i zadania tego koordynatora są
następujące:

1) pogadanki o zagrożeniach używkami dla uczniów klas starszych;
2) stała współpraca z wychowawcami w celu wczesnego zauważania niepokojących

zachowań uczniów;
3) kontakt z przedstawicielami prawa i porządku w naszym regionie;
4) współpraca z poradnią odwykową A/A w Kępnie;
5) działanie profilaktyczne.

12.Szkoła ściśle współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowa-
nia i profilaktyki, poprzez:

1) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy
szkoły;

2) włączanie rodziców do pomocy w wypracowaniu perspektywicznego programu
rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia;

3) organizowanie prac społecznych z udziałem rodziców  i środowiska społecznego na
rzecz szkoły;

4) angażowanie rodziców do pomocy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych oraz czasu
wolnego uczniów po zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły;

5) włączanie  rodziców  do  organizowania  działalności  kulturalnej,  artystycznej,  tury-
stycznej i sportowej uczniów.

13. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu
z członkami Rady Pedagogicznej. 



Rozdział 4
Zespoły nauczycielskie

§ 24.

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół:
1) Zespół  Nauczania  Zintegrowanego tworzą  nauczyciele   kl.  I  -  III  oraz  oddziału

przedszkolnego;
2) Zespół Nauczycielski Kl IV  tworzą nauczyciele  uczący w kl. IV;
3) Zespół Nauczycielski Kl V  tworzą nauczyciele  uczący w kl. V;
4) Zespół Nauczycielski Kl VI  tworzą nauczyciele  uczący w kl. V I.

2. Zadania zespołów nauczycielskich:
1) konsultują realizację przyjętych programów nauczania,  zespoły powinny monitorować ze-

staw szkolnych programów nauczania, opracowywać ścieżki edukacyjne i monitorować ich
realizację oraz modyfikować w miarę potrzeb;

1a) przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu eduka-
cji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału
edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VI oraz materia-
łów ćwiczeniowych;
1b) dokonują wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edu-
kacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;
2) integrują treści międzyprzedmiotowe, 
3) opracowują harmonogram konkursów przedmiotowych, 
4) przygotowują problematykę szkoleń w ramach WDN, 
5) monitorują i modyfikują wewnątrzszkolny system oceniania,
6) dokonują doboru metod pracy wychowawczej dostosowanej do specyfiki zespołu klasowego,
7) opracowują sprawdziany przygotowujące uczniów do sprawdzianu zewnętrznego. 
8) skutecznie porozumiewają się ze sobą w wielu sprawach, ułatwiając uczniom osiągnięcie

sukcesu; dotyczyć to może np. opracowania indywidualnego programu dla ucznia z trudno-
ściami dydaktycznymi  czy wychowawczymi  w oparciu o opinię  poradni psychologiczno-
pedagogicznej,  doboru  metod  wychowawczych  dla  danego  oddziału,  promowanie  ucznia
zdolnego, 

9) uzgadniają sprawy związane z korelacją treści programowych w obrębie bloków przedmioto-
wych, przedmiotów, ścieżek edukacyjnych a także w sprawie tygodniowego łącznego obcią-
żenia uczniów pracą domową,

10) każdy członek klasowego zespołu może bliżej poznać sytuację rodzinną ucznia, jego stan
zdrowia, a także poznać predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia danego zespołu klaso-
wego,

11) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkują-
cych nauczycieli;

12) wymiana doświadczeń;
13) przygotowują i opracowują oraz opiniują innowacje i eksperymenty,
14) opracowują raporty o wynikach egzaminu.

3.  Nauczyciele  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów  pokrewnych  mogą  tworzyć  zespół
przedmiotowy.
4. W szkole działają także zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą wychowawcy powołani
przez dyrektora szkoły.
5. Pracą  każdego zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora, który kieruje pracą
zespołu.



6.   W szkole mogą  także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku
szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tzw. zespoły
problemowo-zdaniowe powoływane w razie potrzeby przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

Rozdział 5
§ 25.

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;
2a)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o trudnościach, po-

stępach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
7) kształtowanie   u   ucznia   umiejętności   wyboru   wartości   pożądanych   społecznie i kie-

rowanie się nimi we własnym działaniu;
1a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)  wymagań  określonych  w  postawie  programowej  kształcenia  ogólnego  lub  wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych;
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

2. W procesie oceniania osiągnięć nauczyciel zwraca szczególną uwagę na:
1) stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych i nowych;
2) znajomość faktów i pojęć objętych programem nauczania;
3) umiejętność interpretacji;
4) umiejętność uzasadniania zachodzących zjawisk;
5) stosowanie języka przedmiotu;
6) umiejętność prezentowania wiedzy;
7) wytrwałość, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w grupie;
8) zaangażowanie i kreatywność;
9) zdolność do samooceny;
10) dbałość o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną na każdym przedmiocie.

2a. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)  ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5)  ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych  oraz  zajęć  dla  mniejszości  narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;



6)  ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3. Zostały sformułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszcze-
gólnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych. Wymagania te stanowią załącznik do niniejszego statutu.
3a.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę  oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego  oddziału  klasy  stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.     
3b. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie
3c.Ocena klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I-III są ocenami 

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

następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

3e.Śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  uwzględnia  następujące  podstawowe
obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

4.Śródroczną oraz roczną ocenę ucznia z zachowania ustala się według następujących kryteriów:
1) Uczeń otrzyma ocenę wzorową z zachowania gdy:

a) osiąga maksymalne wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, wkładu pracy i in-
nych uwarunkowań,

b) jest wyjątkowo pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne oraz bierze               

 w nich aktywny udział,
d) nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności,
e) zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się   z powierzonych

zadań,
f) chętnie bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, kołach zainteresowań

( w szkole i poza szkołą),
g) jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych, szkolnych  i środowiskowych,
h) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów; szanuje pracę innych,
i) wyróżnia  się  kulturą  osobistą:  odnosi  się  taktownie  do kolegów  i  pracowników  

szkoły,
j) jest uczynny i życzliwy, pomaga innym,
k) reaguje na przejawy zła, broni słabszych,
l) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i reaguje prawidłowo na występujące za-

grożenia,
m)  dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,



n) szczególnie dba o swój wygląd zewnętrzny i zawsze jest stosownie ubrany.
2) Uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą z zachowania gdy:

a) osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, wkładu
pracy i innych uwarunkowań,
b) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne i bierze w nich aktywny
udział,

c) na bieżąco usprawiedliwia swoje nieobecności,
d) dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się  z powierzonych zadań,
e) bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
f) jest inicjatorem imprez klasowych,
g) wyróżnia się troską o mienie szkolne i społeczne, szanuje pracę innych,
h) wyróżnia  się  wysoką  kulturą  osobistą,  odnosi  się  taktownie  do  kolegów  

i pracowników szkoły,
i) jest życzliwy i uczynny, pomaga innym,
j) reaguje na przejawy zła, broni innych,
k) przestrzega zasad bezpieczeństwa i reaguje na występujące zagrożenie,
l) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,
m) dba o swój wygląd zewnętrzny, jest stosownie ubrany.

3) Uczeń otrzyma ocenę dobrą z zachowania gdy:
a) osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, wkładu pracy  i innych
uwarunkowań,
b) jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych,
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne oraz bierze   w nich aktyw-
ny udział,
d) ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień. Ich liczba nie przekra-
cza 10,
e) przeważnie dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się  z powierzo-
nych mu zadań,
f) dba o mienie osobiste, szkolne i społeczne, szanuje pracę innych,
g) wyróżnia się kulturą osobistą. Taktownie odnosi się do kolegów  i pracowników szko-
ły;
h) jest życzliwy i uczynny,
i) pozytywnie reaguje na uwagi krytyczne dotyczące zachowania,
j) z reguły postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
k) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom,
l) dba o swój wygląd zewnętrzny, na ogół jest stosownie ubrany.

4) Uczeń otrzyma ocenę poprawną z zachowania gdy:
a) osiąga wyniki przeciętne do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań,
b) nie przeszkadza w zajęciach szkolnych,
c) czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się. Liczba godzin nieuspra-

wiedliwionych i spóźnień nie przekracza 20,
d) czasami wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
e) sporadycznie przejawia pozytywne zainteresowania,
f) szanuje mienie własne, szkolne, społeczne,
g) zdarzy  mu się, że zachowa się nietaktownie wobec kolegów  i pracowników szkoły,
h) przestrzega zasad współżycia społecznego,
i) czasami reaguje na zwracane mu uwagi,
j) czasami  zachowanie jego stwarza zagrożenie. Lekceważy niebezpieczeństwo,
k) zdarzy mu się stosować używki,
l) z reguły ubiera się niestosownie.

5) Uczeń otrzyma ocenę nieodpowiednią z zachowania gdy:



a) osiąga raczej niskie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości,
b) przeszkadza w zajęciach szkolnych,
c) często spóźnia się i opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. Liczba godzin nieusprawie-

dliwionych i spóźnień nie przekracza 40,
d) nie wywiązuje się z powierzonych zadań,
e) nie przejawia pozytywnych zainteresowań,
f) bywa, że nie szanuje mienia społecznego. Na ogół nie wykazuje szacunku do pracy in-

nych i do środowiska,
g) odnosi się z lekceważeniem do uczniów i pracowników szkoły,
h) narusza godność innych, bywa agresywny,
i) rzadko przestrzega zasad współżycia społecznego,
j) nie reaguje pozytywnie na zwracane uwagi,
k) świadomie stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwo i nie reaguje na uwagi,
l) ulega nałogom i tym samym naraża na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre

imię szkoły,
m)  często ubiera się niestosownie.

6) Uczeń otrzyma ocenę naganną gdy:
a) osiąga zbyt niskie wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości,

b) często przeszkadza w zajęciach szkolnych,
c) nagminnie  spóźnia się  lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.  Liczba godzin nie-

usprawiedliwionych i spóźnień przekracza 50,
d) notorycznie nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
e) nie przejawia żadnych pozytywnych zainteresowań,
f) niszczy lub przywłaszcza cudzą własność lub mienie szkoły,
g) nie wykazuje szacunku dla pracy innych. Nie szanuje środowiska,
h) nie przestrzega zasad współżycia społecznego,
i) odnosi się z lekceważeniem do uczniów i pracowników szkoły, jest wulgarny,
j) nie reaguje pozytywnie na zwróconą uwagę,
k) narusza godność innych, jest agresywny,
l) zachowanie jego stwarza zagrożenie. Lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej

postawy mimo zwracanych uwag,
m) ulega nałogom i tym samym naraża na uszczerbek nie tylko swoje zdrowie, ale i dobre

imię szkoły,
n) ubiera się niestosownie.  

5.Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
5a. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

5b. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
5c.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek
przechowywać  cały rok szkolny. Stanowią dokumenty szkoły i są udostępniane rodzicom do wglą-
du - tylko na terenie szkoły - podczas wcześniej wyznaczonych spotkań (nauczyciel nie ma obo-
wiązku kopiowania prac ucznia ani przekazywania do domu);
Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.
5d. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą
egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.
5e. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:



1)  odwoływać  się  do  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania  przez  ucznia
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania
– do kryteriów ocen zachowania;
2)  przekazywać  uczniowi  informację  o  tym,  co  zrobił  dobrze,  co  wymaga  poprawienia  lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;

5f.  Ocenianie  bieżące  z  zajęć  edukacyjnych  ma  na  celu  monitorowanie  pracy  ucznia  oraz
przekazywanie uczniowi informacji  o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu
się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się
uczyć.
5g.Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele zobowiązani
są do poinformowania rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych.
Przewidywane oceny zostaną wpisane na  „Kartę przewidywanych ocen” danej klasy i przekazane
rodzicom oraz uczniom;
5h.Dodatkowo na miesiąc przed śródrocznym oraz końcowo rocznym posiedzeniem Rady Pedago-
gicznej rodzice są powiadamiani listownie o przewidywanych ocenach niedostatecznych;
5i.Rodzice lub prawni opiekunowie są informowani o postępach w nauce podczas wyznaczonych
przez Radę Pedagogiczną spotkań.
5j. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiąza-
ni poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śród-
rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych na pięć dni roboczych przed planowanym klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej. Natomiast informację o końcowo rocznych planowanych ocenach
niedostatecznych przekazuje się na miesiąc przed klasyfikacją. Przewidywaną roczną ocenę zacho-
wania podaje się na pięć dni roboczych przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym.
6.W klasach I-III dopuszcza się stawianie ocen bieżących z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w
następującej skali:

1) celujący – 6;
2) bardzo dobry – 5;
3) dobry – 4;
4) dostateczny 3;
5) dopuszczający –2;
6) niedostateczny –l.

7.Inne formy motywacji ucznia do pracy pozostają w gestii nauczyciela.
8.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyj-
nych są ocenami opisowymi.
9.Oceny bieżące oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
10.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowa-
nia.
11.W klasach IV-VI szkoły podstawowej oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne
ustala się według następującej skali: 

1) celujący – 6;
2) bardzo dobry – 5;
3) dobry – 4;
4) dostateczny 3;
5) dopuszczający –2;
6) niedostateczny –l.

12.Ocenę bieżącą ucznia w postaci skali cyfrowej (l,2,3,4,5,6) można opatrzeć dodatkowymi znaka-
mi (+)(-), z wyłączeniem oceny 1- i 6+.
13.Oceny dzielą się na :



1) śródroczne określające osiągnięcie edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części programu na-
uczania;

2) klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne podsumowujące śródroczne i końcowo roczne
osiągnięcia edukacyjne ucznia.

14.Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.
15.Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

1) zakres wiadomości i umiejętności;
2) rozumienie materiału naukowego;
3) umiejętności stosowania wiedzy;
4) kultura przekazywania wiadomości.

16.Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności:
1) prace pisemne;
2) prace domowe;
3) odpowiedzi ustne;
4) estetyka zeszytu przedmiotowego;
5) zeszyty ćwiczeń, pisemne prace indywidualne na lekcji;
6) prace długoterminowe;
7) rozwiązywanie problemów;
8) aktywność ucznia podczas zajęć

17.Uczeń ma prawo poprawić ocenę bieżącą w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem.
17a.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców  o:
1) wymaganiach   edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania   otrzymania przez ucznia poszcze-

gólnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, wynikają-
cych z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych;
18.Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego szczegóło-
wych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowo rocznych z
jego przedmiotu zgodnych  z ogólnymi kryteriami podanymi w punkcie 26. 
19.  Wychowawca  oddziału  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 roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania oraz o skutkach
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
20. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki
i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego
systematyczność  udziału  w  zajęciach  oraz  aktywność  ucznia  w  działaniach  na  rzecz  sportu
szkolnego i kultury fizycznej.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć
§ 26.

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2.   Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:



1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia
oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2)  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  -na  podstawie  tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 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 opini, 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.

4. 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.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej  lub  rocznej,  a  w  szkole  policealnej  –  semestralnej,  oceny  klasyfikacyjnej,  w
dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo
„zwolniona”.
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
8. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:

1) poinformować uczniów o terminie (co najmniej 7 dni wcześniej) i zakresie tematycznym py-
tań sprawdzających;

2) z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać termin pracy klasowej  i sprawdzianu do dziennika
lekcyjnego;

3) przestrzegać ustaleń swoich i innych nauczycieli.
9. Rodzaje pisemnych prac sprawdzających  wiedzę i umiejętności:

1) praca klasowa lub sprawdzian (45 min. - obejmuje jeden dział);
2) kartkówka (do 15 min. - obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji);
3) zadania domowe;
4) dyktanda, pisania ze słuchu i z pamięci;
5) testy (różnego rodzaju);
6) prace dodatkowe (referaty, własna twórczość).

10. Rodzaje ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
1) odpowiedzi;
2) aktywność na lekcji;
3) recytacja.

11. Jednego dnia może się odbyć jeden sprawdzian lub praca klasowa. W tygodniu – nie więcej niż
trzy sprawdziany lub prace klasowe.
12. Nauczyciel powinien w ciągu 14 dni sprawdzić, poprawić i oddać prace klasowe lub sprawdzia-
ny.
13. Uczeń ma prawo do poprawy otrzymanej negatywnej oceny w ciągu 1 tygodnia.

Klasyfikacja śródroczna i roczna
§ 27.



1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca
stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez
MEN na dany rok szkolny.
3.Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w trzeci czwartek stycznia, a końcowo roczną w ostatni
poniedziałek danego roku szkolnego.
4.Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  są  ustalane  przez  nauczycieli  prowadzących
poszczególne zajęcia edukacyjne.
Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych
zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6.  Klasyfikacja  roczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć
edukacyjnych  i  zachowania  ucznia  w  danym  roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen  

klasyfikacyjnych  z  tych  zajęć  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  z  tym  że  w
oddziałach klas I- III w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę
klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z tych

zajęć.
7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
8. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 
najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 
oddziale klas programowo niższych;
3)  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  ustalona  w  oddziale  klasy  programowo

najwyższej.
9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji
śródrocznej  i  rocznej  dokonuje  się  z  uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym
programie edukacyjno- terapeutycznym.
10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
12.  W  oddziałach  klas  I-  III  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi.
13. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach wg
następującej skali:

1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1.

14.  Stopnie,  o których mowa w ust.  13 pkt.  1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną
oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 13 pkt. 6.



15. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i
postępy  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
16.  Śródroczne,  roczne  i  końcowe oceny klasyfikacyjne z  obowiązkowych i  dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na  niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
17.  Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  zajęć  edukacyjnych  dla  ucznia  posiadającego
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ustala  nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia
edukacyjne,  po  zasięgnięciu  opinii  nauczyciela  zatrudnionego  w  celu  współorganizowania
kształcenia integracyjnego.
18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni  kontynuowanie nauki  w oddziale  klasy programowo wyższej,  szkoła w
miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
19. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat
lub  finalista  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  otrzymuje  z  danych  zajęć  edukacyjnych
najwyższą  pozytywną  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.  uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł  laureata  lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych,  otrzymuje  z  tych  zajęć  edukacyjnych  najwyższą  pozytywną  końcową  ocenę
klasyfikacyjną.
20. Ogólne kryteria ocen:

1) Na ocenę celującą uczeń powinien :
a) wyczerpująco opanować materiał programowy, wiązać wiadomości  w logiczny układ,
b) rozumieć związki między zjawiskami, wyjaśniać je bez pomocy nauczyciela,
c) sprawnie posługiwać się wiedzą, rozwiązywać problemy praktyczne, nietypowe, inne niż

na lekcjach,
d) wypowiadać się poprawnie, posługiwać się terminologią naukową dotyczącą przedmiotu .

2) Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:
a) wyczerpująco opanować materiał programowy, wiązać wiadomości w logiczny układ,
b) poprawnie rozumieć  związki  między zjawiskami,  trudniejsze wyjaśniać pod kierunkiem

nauczyciela,
c) wykorzystywać wiadomości w teorii i praktyce, samodzielnie rozwiązywać problemy sta-

wiane przez nauczyciela,
d) wypowiadać się poprawnie, posługiwać się terminologią naukową dotyczącą przedmiotu.

3) Na ocenę dobrą uczeń powinien :
a) opanować materiał programowy,

b) poprawnie rozumieć związki między zjawiskami, wyjaśnić je przy pomocy nauczyciela,
c) stosować wiedzę w sytuacjach typowych,
d) nie  popełniać  błędów  językowych,  stosować  podstawowe  pojęcia  naukowe  dotycząc

przedmiotu.
4) Na ocenę dostateczną uczeń powinien :
a) opanować podstawowe treści programowe, łączyć je w związki logiczne,

b) rozumieć podstawowe związki między zjawiskami i wyjaśniać je z pomocą nauczyciela,
c) stosować wiedzę w sytuacjach typowych z pomocą nauczyciela,
d) wysławiać się poprawnie bez konieczności posługiwania się terminologią naukową.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :
a) zna wybrane elementy materiału programowego bez wzajemnego ich powiązania,

b) nie rozumie podstawowych uogólnień i nie potrafi wyjaśnić podstawowych zjawisk,



c) z pomocą nauczyciela umie wykorzystać posiadaną wiedzę,
d) wypowiada się w sposób niepoprawny, ma trudności w wysławianiu się,
e) w niewielkim stopniu angażuje się w proces uczenia.

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który :
a) nie opanował podstawowych wiadomości z danego przedmiotu,
b) nie rozumie podstawowych uogólnień,
c) nie umie wyjaśniać zjawisk nawet przy pomocy nauczyciela,
d) wykazuje brak umiejętności stosowania wiedzy,
e) nie potrafi poprawnie wypowiadać się,
f) nie jest zaangażowany w proces uczenia się, nie korzysta ze stawianych mu przez na-

uczyciela możliwości poprawy oceny.
21.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub końcowo rocznej oceny z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

1) uczeń może wystąpić z prośbą do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne o podwyż-
szenie przewidywanej oceny śródrocznej bądź końcowo rocznej z zajęć edukacyjnych w cią-
gu dwóch dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach – pkt 35;

2) warunkiem koniecznym do wystąpienia o podwyższenie przewidywanej oceny jest uzyskanie
w ciągu roku szkolnego z prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych
co najmniej 50% ocen wyższych od oceny przewidywanej. Ponadto systematyczne przygoto-
wywanie się do lekcji, przynoszenie zeszytów, niezbędnych pomocy;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia ustala zakres, formę i termin poprawy, nie później jednak niż
w ostatnim dniu wystawiania ocen śródrocznych i końcowo rocznych.

4) ocena z przeprowadzonej poprawy nie może być niższa od przewidywanej.
5) uczeń może przystąpić do poprawy przewidywanej oceny jeden raz;
6) nieobecność ucznia w ustalonym przez nauczyciela terminie skutkuje utrzymaniem przewi-

dywanej śródrocznej lub końcowo rocznej oceny;
7) uczeń nie może skorzystać z prawa do podwyższenia przewidywanej oceny jeśli:
a) samowolnie, bez usprawiedliwienia opuszczał zajęcia, spóźniał się na lekcje;
b) uporczywie uchylał się od prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz wykonywania zadań

zleconych przez nauczyciela, nie odrabiał prac domowych;
c) uniemożliwiał  nauczycielowi  bieżącą  ocenę swoich postępów a także  trudności  w nauce,

uchylając się od zapowiadanych prac klasowych, kartkówek, sprawdzianów wiedzy i umie-
jętności;

d) nie wykorzystywał organizowanej w szkole pomocy w nauce, nie zgłaszał się na poprawę
oceny w wyznaczonych przez nauczyciela terminach, nie realizował indywidualnego progra-
mu uzupełnienia braków i nadrobienia zaległości.

8) ustalona w powyższym trybie ocena śródroczna lub końcoworoczna jest ostateczna, z zastrze-
żeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego – pkt 29;
9) wystąpienie ucznia o podwyższenie przewidywanej śródrocznej i końcowo rocznej oceny z

zajęć edukacyjnych, wynik sprawdzania wiedzy nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyj-
nym. Informację o braku uprawnień ucznia do podwyższenia oceny nauczyciel  uzasadnia,
wpisując dodatkowo uzasadnienie do dzienniczka ucznia.

22.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub końcowo rocznej oceny za-
chowania:

1) uczeń może wystąpić z prośbą do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej śródrocznej
lub rocznej oceny zachowania w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji o przewidywa-
nych ocenach – pkt 35, podając uzasadnienie swojego wystąpienia na forum zespołu klaso-
wego;

2) zespół uczniowski wraz z wychowawcą podejmuje decyzję o zasadności przekazania wnio-
sku ucznia pod głosowanie zespołu nauczycieli;



3) zespół nauczycieli ustala śródroczną lub roczną ocenę zachowania ucznia w drodze głosowa-
nia zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos wycho-
wawcy klasy;

4) ustalona w tym trybie ocena jest ostateczna, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępo-
wania odwoławczego – pkt 29;

5) wystąpienie ucznia o podwyższenie przewidywanej śródrocznej lub końcowo rocznej oceny
zachowania ucznia, opinia zespołu uczniowskiego oraz wynik głosowania nauczycieli powi-
nien być odnotowany przez wychowawcę klasy w dzienniku lekcyjnym.

23.Postępowanie odwoławcze od otrzymanej oceny śródrocznej lub końcowo rocznej z zajęć eduka-
cyjnych i zachowania wyższej niż przewidywana:

1) uczeń lub jego rodzice, jeśli uznają, że ocena śródroczna lub końcowo roczna z zajęć eduka-
cyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami niniejszego statutu lub in-
nymi  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny,  mogą zgłosić pisemne za-
strzeżenia do dyrektora szkoły. Zastrzeżenia zawierające szczegółowo przedstawione uchy-
bienia w rzeczonej sprawie mogą być zgłoszone w terminie do 7 2 dni po klasyfikacyjnej ra-
dzie pedagogicznej;

2) w przypadku wpłynięcia zastrzeżenia dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśnia-
jące w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zo-
stanie, że ocenę ustalono niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która
w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian  w formie pisemnej i
ustnej nie później niż w ostatnim tygodniu ferii zimowych lub letnich, natomiast w przypad-
ku oceny z zachowania, ustala ją w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przy-
padku równej liczby głosów, decyduje głos przew. komisji;

3) ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej i jest ostateczna;
4) uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczo-

nym terminie zostaje pozbawiony prawa do podwyższenia ustalonej wcześniej oceny;
5) w przypadku nie  stwierdzenia nieprawidłowości  w trybie  ustalania  oceny,  zastrzeżenie,  o

którym mowa w pkt 28, lit.a oddala się. Decyzja dyrektora jest ostateczna – jej treść wraz z
uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.

24.Wychowawcy klas zobowiązani są do przekazania powyższych warunków i trybu uczniom na
godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz rodzicom na pierwszym w danym roku szkolnym zebra-
niu. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość powyższych zasad.
25.Rodzice, którzy nie uczestniczą w wywiadówkach, zebraniach, nie kontaktują się z wychowawcą
oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne sprawiające uczniom poważne trudności, nie
kontrolują systematycznie dzienniczków – nie mogą w żadnym wypadku (w tym kwestionując oce-
nę) powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz przewidywanych dla niego
ocenach śródrocznych lub końcowo rocznych.

Egzamin klasyfikacyjny
§ 28.

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje
promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.
2.  Uczeń powtarza ostatni oddział  klasy szkoły podstawowej i  przystępuje w roku szkolnym, w
którym powtarza oddział klasy do sprawdzianu.
3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale  klasie szóstej wyższe od oceny niedostatecznej i
przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z zastrzeżeniem pkt.6
4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli
brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu



nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
5.  Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu
nieklasyfikowaniem.
6.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
7.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności   może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
9.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych,
plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla
niego oceny z zachowania.
10.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć  technicznych, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej
i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
12.  Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  dniu  poprzedzającym  dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
14.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki
przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

15.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub
przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której
wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2)  nauczyciel  albo  nauczyciele  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  z  których  jest
przeprowadzany ten egzamin..

16. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia.
17.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać
egzamin w ciągu jednego dnia.
18.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  w
szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;
6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
20.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".



21.  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).
22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.

Egzamin poprawkowy
§ 29.

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub  dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych  może
zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.
2.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7.  Zprzeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;

5) pytania egzaminacyjne;
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.

8.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
10.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału  klasy
programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.
11.  Rada  pedagogiczna  uwzględniając  możliwości  ucznia  może  1  raz  w  ciągu  danego  etapu
edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  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. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.



Sprawdzian szóstoklasisty
§ 30.

1. Sprawdzian przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2.  Do  30  września  roku  szkolnego,  w  którym  jest  przeprowadzany  sprawdzian  rodzice  ucznia
składają  dyrektorowi  pisemną  deklarację  wskazującą  język  obcy  nowożytny,  z  którego  uczeń
przystąpi do  części drugiej sprawdzianu.
3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego
nowożytnego wskazanego w deklaracji nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu.
4. Terminy przeprowadzania sprawdzianu:

1) termin główny- miesiąc kwiecień;
2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

5. Sprawdzian składa się z dwóch części i przeprowadzany jest w formie pisemnej.
6. Część pierwsza sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z 
matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach 
osadzonych w kontekście historycznym i przyrodniczym.
7. Część druga obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.
8. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

1) część pierwsza- 80 minut;
2) część druga- 45 minut.

9. Każda część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w komunikacie centralnej komisji
egzaminacyjnej. czas trwania danej części sprawdzianu rozpoczyna się z chwilą zapisania  w
widocznym  miejscu  przez  przewodniczącego  zespołu  nadzorującego  czasu  rozpoczęcia  i
zakończenia pracy uczniów.
10. W czasie trwania sprawdzianu uczeń nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej.
11.  W czasie  trwania  egzaminu  na  sali  egzaminacyjnej  mogą  przebywać  wyłącznie  uczniowie,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy.
12. Obserwatorami, o których mowa  w ust. 11 mogą być

1) pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) przedstawiciele centralnej komisji egzaminacyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych;
3)  przedstawiciele  organu  sprawującego  nadzór  pedagogicznym,  organu  prowadzącego  
szkołę.

14.W czasie trwania sprawdzianu nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań.
15.Zadania  przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego  oraz  zadania  zespołu  nadzorującego
określa §3 i §4 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
16. Z przebiegu danej części sprawdzianu sporządza się protokół, na zasadach określonych w §10
Rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  sprawdzianu,
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
17.  Pracę  egzaminacyjną  ucznia  po  sprawdzeniu  i  ocenieniu  przechowuje  Okręgowa  Komisja
Egzaminacyjna przez okres 6 miesięcy od dnia wydania uczniom zaświadczeń o szczegółowych
wynikach sprawdzianu.
18. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego
ucznia  okręgowa  komisja  egzaminacyjna  przekazuje  do  szkoły  nie  później  niż  na  7  dni  przed
zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
19.  Wyniki  sprawdzianu są  przedstawiane  w procentach  i  obejmują  wynik  z  części  pierwszej  z
wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i matematyki oraz wynik z części drugiej.
20. Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie wpływa na ukończenie szkoły.



21.  Dyrektor  przekazuje  uczniowi  lub  jego rodzicom zaświadczenie  o szczegółowych wynikach
sprawdzianu  wydane przez  okręgową komisję  egzaminacyjną  wraz  ze  świadectwem ukończenia
szkoły.
22. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części sprawdzianu
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu wpisuje  się  odpowiednio „zwolniony:
albo „zwolniona”
23. Zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części jest:

1) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  lub
niepełnosprawności  sprzężone,  gdy  jedną  z  niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawności sprzężone inne niż w pkt 1.  zwolnienia dokonuje  dyrektor okręgowej  
komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
dyrektora szkoły;
3) laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie ogłoszonym przez  
dyrektora centralnej komisji egzaminacyjnej w biuletynie informacji  publicznej  na  stronie  
centralnej komisji egzaminacyjnej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 
uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty (zwolnienie z pierwszej części 
sprawdzianu).

24. Zwolnienie,  o którym mowa w ust.23 pkt 3 jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części
sprawdzianu najwyższego wyniku.
25. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w 
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
wynikających z tych trudności na podstawie tej opinii.
26.  Opinię,  o  której  mowa  w  ust.  25  przedkłada  się  dyrektorowi  szkoły  w  terminie  do  15
października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu
27. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel,  do dnia 20 listopada roku szkolnego,
w  którym  uczeń  zamierza  przystąpić  do  sprawdzianu,  informuje  na  piśmie  rodziców  ucznia  o
wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu.
28. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i
leków koniecznych ze względu na chorobę.
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności zdającego, za
zgodą  dyrektora  właściwej  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  sprawdzian  może  być
przeprowadzony w miejscu innym niż szkoła. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyraża
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.
29. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej jego
części lub przerwał daną część sprawdzianu w terminie głównym może przystąpić do sprawdzianu w
terminie dodatkowym.
30. W przypadku gdy z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie może przystąpić do 
sprawdzianu w terminie dodatkowym  dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na 
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły (w porozumieniu z rodzicami ucznia) może zwolnić 
ucznia z obowiązku przystąpienia  do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu.

Promowanie
§ 31.

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy
programowo wyższej.



2. Na wniosek wychowawcy oddziału i  po zasięgnięciu opinii  rodziców ucznia lub na wniosek
rodziców  ucznia  po  zasięgnięciu  opinii  wychowawcy  oddziału  rada  pedagogiczna  możne
postanowić  o  powtarzaniu  oddziału  klasy  przez  ucznia  oddziału   klasy  I-  III.  Decyzja  rady
pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub
stanem zdrowia ucznia.
3.  Na  wniosek  rodziców  ucznia  i  po  uzyskaniu  zgody wychowawcy  oddziału  lub  na  wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu
roku  szkolnego,  jeżeli  poziom  rozwoju  i  osiągnięć  ucznia  rokuje  opanowanie  w  jednym  roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od oddziału  klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału  klasy następnej,
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej.
5.  O  promowaniu  do  oddziału  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.
6.  Począwszy  od  oddziału  klasy  IV  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz
co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  klasyfikacyjnych  co  najmniej  4,75
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen
wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze
sprawowania.
10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
11.  Jeśli  uczeń nie  uczestniczył  ani w zajęciach z religii,  ani z etyki,  na świadectwie szkolnym
w miejscu  przeznaczonym  na  ocenę  z  przedmiotu  należy  wstawić  kreskę  („religia/etyka
—————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę
ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w
ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
13. Uczeń kończy szkołę jeżeli:

1)  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  otrzymał  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego
2) przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.

14.  Uczeń  kończy  szkołę   z  wyróżnieniem  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75
oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen
wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
16.Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i
przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.
17.Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego
etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy programowo wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu
poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.



Zadania szkoły wynikające z pracy z uczniem zdolnym
§ 32.

1.Identyfikacja uczniów zdolnych.
2.Zdiagnozowanie rodzaju inteligencji.
3.Kierowanie rozwojem.
4.Motywowanie ucznia zdolnego.
5.Stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju uczniów – intelektualnego, osobowościowego, do
samorealizacji.
6.Indywidualizacja nauczania.
7.Pomoc merytoryczna, udostępnianie źródeł wiedzy.
8.Wskazywanie form wypoczynku, relaksu.
9.Różnicowanie i poszerzanie programów nauczania.
10.Tworzenie planów pracy z uczniem zdolnym.
11.Wspieranie twórczego i innowacyjnego myślenia.

Rozdział 6
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów

§ 33.

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów szkoła prowadzi następujące zajęcia pozalekcyjne:
1) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. I – III;
2) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IV – VI;
3) Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna - dla uczniów klas I – III prowadzona w ramach

obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, dla uczniów starszych może być prowadzona w ra-
mach zajęć nadobowiązkowych w wymiarze określonym przez Dyrektora szkoły, za zgodą
organu prowadzącego szkołę.

4) Zajęcia logopedyczne. 
2. Zajęcia te są uwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć i prowadza je nauczyciele danego
przedmiotu lub nauczyciele specjaliści.  Nabór na w/w zajęcia prowadzi się w pierwszych dniach
września w oparciu o wnioski składane przez rodziców.
Ponadto szkoła oferuje uczniom udział w szkolnych kołach zainteresowań:

1) Kółko polonistyczne;
2) Kółko artystyczne;
3) SKS;
4) Kółko ekologiczne;
5) Krąg biblijny.

3. Zajęcia te organizowane są po lekcjach, a udział w nich jest dobrowolny.
4.Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klaso-
wym. Liczebność na tych zajęciach winna być następująca:

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kl. IV – VI od 4-8 uczniów  w grupie;
2) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. I – III od 2-5 uczniów w grupie;
3) gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna od 5-10 osób w grupie uczniów z odchyleniami w

prawidłowej  budowie i  postawie ciała  oraz przewlekle chorych;  od 10-15 osób w grupie
uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną;

4) zajęcia logopedyczne 1 uczeń z określoną wadą.

Rozdział 7
Formy opieki i pomocy uczniom



§ 34.

1. Szkoła zapewnia opiekę uczniom, którym z przyczyn rodzinnych i losowych potrzebna jest po-
moc i wsparcie:

1) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rychtalu organizuje bezpłatne
dożywianie dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym;

2) zapewnia bezpłatne bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających z klas I-IV;
3) wypożycza podręczniki do nauki ze szkolnej biblioteki;
4) doraźnie organizuje zbiórkę darów (odzież, zeszyty, przybory szkolne);
5) wspólnie z Radą Rodziców w miarę posiadanych środków dofinansowuje koszty wycieczek.

Pomoc materialna
§ 35.

1.Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w bu-
dżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2.Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożli-
wić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz
aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
3.Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny
(stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
4.Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywa-
cyjnym.
5.Stypendium szkolne otrzymuje 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, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
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 pla-
nu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.
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 sty-
pendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej.
10.Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 mie-
sięcy.
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, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na po-
krycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakte-
rze 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 syste-
mie oświaty.



1) zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

15.Rada  gminy  uchwala  regulamin  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla
uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym, w którym określa się w szczególności:
16.Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;
17.Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszka-
łych na terenie gminy;
18.Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
19.Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
20.Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępo-
wania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
21.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 przy-
znaje się to stypendium.
22.Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyni-
ki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co naj-
mniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypen-
dium.
23.Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddzia-
łu klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.
24.Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.

1) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać
się  nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki.

25.Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samo-
rządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18.

Współdziałanie szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

§ 36.

1. Szkoła współpracuje z PPP w Kępnie oraz z poradnią A/A w Kępnie.
Prace koordynacyjne dotyczące poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego prowadzi koordyna-
tor ds. poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego, którego zadaniem jest:

1) stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna  w Kępnie;
2) współpraca uczniów z wychowawcami celem wczesnego rozpoznania trudności dydaktycz-

nych uczniów;
3) współpraca  z  rodzicami  w  zakresie  przeprowadzenia  badań  psychologiczno  –  

pedagogicznych.
2. W szkole działa koordynator ds. profilaktyki i resocjalizacji. Cele i zadania tego koordynatora są
następujące:

1) pogadanki o zagrożeniach używkami dla uczniów klas starszych;
2) stała współpraca z wychowawcami w celu wczesnego zauważania niepokojących zachowań

uczniów;
3) kontakt z przedstawicielami prawa i porządku w naszym regionie;
4) współpraca z poradnią odwykową A/A w Kępnie;
5) działanie profilaktyczne.

3. 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.



4.  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 niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych 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.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) Oddziału klas terapeutycznych:

a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb
edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów
nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów,

c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w
przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby,

d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób,
e) objęcie ucznia nauką w  oddziale  klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej.
2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
a) mających  trudności  w  nauce  w  szczególności  w  spełnianiu  wymagań

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
danego typu edukacyjnego,

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób.
4)zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników
tych zajęć wynosi do 5,

b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 
komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi
do 4,

c) socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 10.

5) warsztatów;
a) porad i konsultacji,



6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia
albo pełnoletniego ucznia.
7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiarze  godzin,  w  którym  poszczególne  formy  pomocy  będą  realizowane,  dyrektor  szkoły
niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego
ucznia.
8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w
którym  poszczególne  formy  pomocy  będą  realizowane,  są  uwzględniane  w  indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym.
9.  Nauka ucznia w oddziale  klasy terapeutycznej  oraz  udział  ucznia  w zajęciach  dydaktyczno-
wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu
osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia
ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.
10. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,
a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o
prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego
dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.
11.  Wymiar  godzin  poszczególnych  form  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
12.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele  oraz specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć
13. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami i szkołami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) pielęgniarki szkolnej;
6) pomocy nauczyciela;
7) Poradni;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.

15.  W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub
specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.
16.  Wsparcie  merytoryczne dla  nauczycieli  i  specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole  zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 8
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wycho-

wania i profilaktyki.
§ 37.



1.Szkoła ściśle współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, poprzez:
1) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły;
2) włączanie  rodziców  do  pomocy  w  wypracowaniu  perspektywicznego  programu  rozwoju

szkoły, jej bazy i wyposażenia;
3) organizowanie prac społecznych z udziałem rodziców  i środowiska społecznego na rzecz

szkoły;
4) angażowanie rodziców do pomocy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych oraz czasu wolne-

go uczniów po zajęciach lekcyjnych na terenie szkoły;
5) włączanie rodziców do organizowania działalności kulturalnej,  artystycznej,  turystycznej  i

sportowej uczniów.
2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców
oraz wywiadówki.
3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może
być mniejsza niż 2 razy w półroczu. 
4.  Rodzice uczestniczą w wywiadówkach.  W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w
zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w
innym terminie.
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i
szkole (Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program wychowawczy szkoły”
klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami);
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania  egzaminów  (Wychowawca  oddziału  zapoznaje  rodziców  na  pierwszej
wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczym, profilaktyki, zasadami
oceniania, klasyfikowania i promowania);
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i
przyczyn trudności w nauce:
a) na wywiadówkach,
b)  podczas  indywidualnych  konsultacji  w  terminie  ustalonym  wcześniej  z  nauczycielem,
konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
4) uzyskiwania informacji  i  porad w sprawach wychowania i  dalszego kształcenia swych
dzieci;
5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi
prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

6. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie  zniszczenia mienia
szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w po-
rozumieniu z osobami zainteresowanymi.

Rozdział 9
Organy szkoły

§ 38.

1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.



2. Szczegółowe kompetencje organów szkoły.
1) Kompetencje dyrektora szkoły

a) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust.2 ustawy o systemie oświaty,
c) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
d) powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów przedmiotowych i

odwołuje ich z tych funkcji,
e) sprawuje opiekę nad uczniami  oraz stwarza warunki  harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
f) przestrzega  postanowień  Statutu  w sprawie  rodzaju  nagród i  kar  stosowanych  wobec

uczniów,
g) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach

ich kompetencji stanowiących,
h) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowa-

nym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wyko-
rzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę
szkoły lub placówki,

i) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,

j) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
k) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji

praktyk pedagogicznych,
l) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, przeprowadza-

nych w szkole lub placówce,
m) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i in-

nych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,

n) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,
o) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom

szkoły lub placówki,
p) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub pla-

cówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozosta-
łych pracowników szkoły lub placówki,

q) decyduje o wewnętrznej organizacji szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
r) współpracuje z Radą Rodziców,
s) dba o powierzone mienie szkoły,
t) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego ucznia,
u) dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytato-

ra) jest obowiązany powiadomić:
- organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
- organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

v) dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
w) Dyrektor może być odwołany ze stanowiska przed upływem 5 lat przez organ prowadzą-

cy zgodnie z przepisami art. 38 ustawy o systemie oświaty lub na własna prośbę,
x) W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ

prowadzący.
2) Prawa i obowiązki dyrektora szkoły

a) Prawa:
-wydawanie poleceń wszystkim pracownikom szkoły,



-zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
-udzielanie kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy,
-przyjmowanie uczniów do szkoły,
-ocenianie pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,
-decydowanie o wewnętrznej organizacji szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu,
-konsultowanie  z  Radą  Pedagogiczną  wykorzystania  przyznanych  na  działalność
szkoły środków finansowych,
-reprezentowanie szkoły na zewnątrz, podpisywanie dokumentów i korespondencji.

b) Obowiązki:
-opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły (roczny plan pracy
dydakt. wychow. opiekuńczej  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, arkusz organi-
zacyjny szkoły, tygodniowy rozkład zajęć),
-kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyj-
nych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przepro-
wadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
-opracowanie  zakresu  obowiązków  nauczycieli  i  pracowników  niepedagogicznych
szkoły,
-dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej,
-konsultowanie zwalniania pracowników ze związkami zawodowymi,
-opracowanie regulaminu premiowania,
-przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu  o przepisy MEN,
-sprawowanie opieki nad dziećmi, współdziałanie z SU,
-zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
-pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, organizowanie do-
skonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,
-przyznanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły,
-przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wo-
bec uczniów,
-współpraca z Radą Rodziców,
-dbałość o powierzone mienie szkoły,
-opracowanie projektu wydatków budżetowych szkoły,
-realizowanie zarządzeń organu prowadzącego i nadzorującego oraz uchwał RP,
-reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

3) Dyrektor szkoły odpowiada za:
a) poziom uzyskiwanych wyników nauczania,
b) opiekę nad dziećmi,
c) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i Statutu,
d) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły  i podczas zajęć organizo-

wanych przez szkołę,
e) stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
f) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,
g) prowadzenie zgodnej z przepisami dokumentacji pracowniczej    i uczniowskiej,
h) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

4) W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ pro-
wadzący.

6) Rada pedagogiczna
a) zatwierdzanie planów szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych  w

szkole,
d) ustalenie celów oraz organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,



e) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy, wnioskowanie
o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

f) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
g) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu za-

jęć,
h) propozycje Dyrektora szkoły sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno
– wychowawczych  i opiekuńczych,

i) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
dyrektora szkoły,

j) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i in-
nych wyróżnień,

k) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowane-
go nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pra-
cy szkoły,

l) W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor, jako przewodniczący, nauczyciele
oraz wychowawcy zatrudnieni w szkole,

m) W zebraniach Rady lub w określonych punktach zebrania z głosem doradczym może
uczestniczyć każdy zaproszony gość,

n) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest od-
powiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebra-
nia zgodnie z regulaminem Rady,

o) Dyrektor szkoły przedstawia RP nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski,  wynikające  ze  sprawowanego nadzoru  pedagogicznego  oraz  informuje  o
działalności szkoły,

p) RP uchwala statut szkoły albo jego zmiany,
q) RP może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczy-

ciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,
r) Zebrania plenarne RP są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każ-

dym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i  promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć  w szkole oraz w miarę potrzeb,

s) Zebrania mogą być organizowane na wniosek przewodniczącego, organu nadzorują-
cego, prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków RP,

t) Uchwały RP podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków,

u) Nauczyciele  są  zobowiązani  do  nie  ujawniania  poruszanych  na  posiedzeniu  RP
spraw, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także na-
uczycieli i innych pracowników szkoły,

v) Posiedzenia RP są protokołowane.
7) Rada rodziców

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania reali-
zacji celów i zadań szkoły,

b) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym,
c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady

wydatkowania funduszy RR określa uchwalony przez nią regulamin działalności,
d) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły

oraz programu profilaktyki  dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb środowiska,

e) opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
f) delegowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej, powoływanej

w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły,



g) wydawanie pisemnych opinii o pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodo-
wy,

h) występowanie do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawu-
jącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

i) Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rad oddziałów,
j) Działalnością RR kieruje przewodniczący wespół z zastępcą, sekretarzem i skarbni-

kiem. Osoby te wybierane są przez RR do pełnienia swych funkcji na pierwszym po-
siedzeniu,

k) RR uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem
szkoły.

8) Samorząd uczniowski
a) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Radzie Szkoły wniosków i

opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji pod-
stawowych praw uczniów,

b) konsultowanie  z dyrekcją  szkoły i  Radą Pedagogiczną decyzji  dotyczących  spraw
uczniów,

c) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawiany-
mi wymaganiami,

d) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych pro-
porcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań,

e) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
f) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko-

wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumie-
niu z dyrektorem.,

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
h) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie,
i) zasady wybierania i działania SU określa regulamin uchwalany przez uczniów w gło-

sowaniu równym, tajnym i powszechnym,
j) SU jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów,
k) Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
1) Wszystkie organy szkoły współdziałają na zasadzie porozumienia, tolerancji, poszanowa-

nia cudzych opinii i poglądów, wymiany wzajemnych myśli   i informacji. Konflikty i
problemy rozwiązywane są w miarę możliwości wewnątrz placówki w myśl zasad:
a) dyrektor – pozostałe organy szkoły,

W sprawach spornych między dyrektorem a organami szkoły prowadzi się negocjacje
lub mediacje, aż do rozwiązania konfliktu. W negocjacjach biorą udział dyrektor i 2
przedstawicieli  zainteresowanego  organu.  W  przypadku  mediacji  rolę  mediatora
może pełnić członek Rady Pedagogicznej za zgodą zainteresowanych stron. W przy-
padku nie rozwiązania konfliktu rolę mediatora przejmuje organ prowadzący lub nad-
zorujący szkołę. Zainteresowany organ kieruje wniosek o rozstrzygnięcie sporu, w
ciągu 7 dni do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę z zachowaniem drogi
służbowej (zainteresowany organ składa wniosek do dyrektora szkoły). Dyrektor nie-
zwłocznie kieruje wniosek do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

b) rada  pedagogiczna  -  samorząd  uczniowski,
     Pisemne wyjaśnienie zaistniałego problemu, sporu składa Rada Samorządu Uczniow-

skiego lub Rada Pedagogiczna do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od jego wystąpie-
nia. Dyrektor w terminie 7 dni zwołuje posiedzenie zespołu, w którego skład wchodzi
przedstawiciel Rady Pedagogicznej i Rady Samorządu Uczniowskiego celem rozwią-
zania sprawy. Pisemną decyzję zespołu zainteresowane strony otrzymają w terminie



14 dni od posiedzenia. Posiedzenia zespołu są protokołowane, protokół jest przecho-
wywany wraz z inną dokumentacją szkolną.

c) rada  rodziców – rada  pedagogiczna,
Rada Rodziców lub Rada Pedagogiczna składa w terminie 7 dni opis zaistniałego pro-
blemu, sporu do Dyrektora szkoły. Dyrektor w terminie 7 dni zwołuje posiedzenie ze-
społu, w którego skład wchodzi Dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Prezy-
dium Rady Rodziców, celem rozwiązania sprawy. Pisemną decyzję zespołu zaintere-
sowany otrzymuje w terminie 14 dni od posiedzenia. Posiedzenia zespołu są protoko-
łowane, protokół jest przechowywany wraz z inną dokumentacją szkolną.

4. W przypadku niemożności rozwiązania sytuacji konfliktowej wewnątrz placówki, spory między
organami Szkoły rozstrzyga organ prowadzący.

Organizacja szkoły
§ 39.

1.Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu naucza-
nia do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja
danego roku po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego nadzór pedagogiczny.
3.W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, ogólna
liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szko-
łę.
4.Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. W szkole ze względu na trudne warunki
demograficzne organizuje się nauczanie  w klasach łączonych. 
4a.  Oddziałem  opiekuje  się  nauczycie  wychowawca.  Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności
pracy wychowawczej wskazane jest aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w
ciągu całego etapu edukacyjnego.
Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich
potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły
5.Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy. Odstępstwa od tej zasady są
możliwe za zgodą organu prowadzącego szkołę.
6.Szkoła sporządza plan nauczania, którego podstawę stanowi ramowy plan nauczania szkoły pod-
stawowej zatwierdzony przez MEN.
7.Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w syste-
mie klasowo – lekcyjnym, odbywające się w 7 izbach lekcyjnych, mieszczących się w dwóch bu-
dynkach szkolnych.
8.Godzina lekcyjna w klasach IV-VI trwa 45 minut, a w klasach I – III prowadzone są zajęcia zinte-
growane. Czas trwania poszczególnych zajęć w tych klasach ustala nauczyciel, prowadzący te zaję-
cia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. W uzasadnionych przepadkach dopuszcza się pro-
wadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 min. zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
9.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego ar-
kusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
10.Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż
25 uczniów.
11. 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 zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 10.



12.Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły
może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 11, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad
liczbę określoną w ust. 10.
13. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
14. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 12 i 13, w
szkole  zatrudnia  się  asystenta  nauczyciela,  który  wspiera  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
15. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
16.W roku szkolnym 2015/2016 zapisy ust. 10 do 15 dotyczą klas II natomiast w roku szkolnym
2016/2017 obowiązywać będą również w klasie III szkoły podstawowej.

§ 40.
Biblioteka szkolna

1.Jedną z pracowni szkolnych jest biblioteka, służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, za-
dań dydaktyczno –wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzo-
waniu wiedzy wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
3.Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor szkoły, który zapewnia:

1) odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe
na jej działalność;

2) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych oraz
przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika;

3) zatwierdza regulamin biblioteki;
4) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczyciela.

4.Rada Pedagogiczna:
1) zatwierdza plan pracy biblioteki;
2) analizuje stan czytelnictwa 2 razy w roku;
3) opiniuje regulamin biblioteki;
4) podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłaszanych przez nauczyciela bibliotekarza.

5.Nauczyciele i wychowawcy:
1) współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zaintere-

sowań czytelniczych uczniów;
2) współuczestniczą w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów;
3) znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczą-

ce gromadzenia zbiorów;
4) współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

6.Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.
7.Biblioteka służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły, a w szczególności:

1) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę
czytelniczą;

2) współuczestniczy w realizacji ścieżek edukacyjnych;
3) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł

informacji;
4) jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne

na zajęciach z uczniami;
5) wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wy-

magającym opieki dydaktyczno - wychowawczej;
6) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.



8.W pomieszczeniu biblioteki znajduje się kącik czytelniczy, gdzie stworzono warunki do poszuki-
wania, porządkowania informacji z różnych źródeł pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza.
9.Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji bibliotecznych;
2) poradnictwo w doborze lektury;
3) indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi i trudnymi;
4) informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów;
5) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
6) gromadzenie, ewidencja, selekcja i konserwacja zbiorów;
7) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi);
8) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością;
9) odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów;
10) uzgadnianie stanu majątkowego z Dyrektorem szkoły;
11) współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami;
12) proponowanie innowacji w działalności biblioteki.

10.Prace organizacyjno – techniczne nauczyciela bibliotekarza:
1) ewidencja zbiorów bibliotecznych;
2) skontrum;
3) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
4) selekcje;
5) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki;
6) doskonalenie warsztatu pracy;
7) konserwacja księgozbioru.

11.Organizacja biblioteki:
1) biblioteka jest zlokalizowana w miejscu łatwo dostępnym;
2) lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia;
3) biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku

szkolnego;
4) udostępnianie zbiorów odbywa się przez 5 godz. tygodniowo;
5) czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego Dyrektor szkoły.

12.Nauczyciel-bibliotekarz podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i spo-
łeczną uczniów, m.in.:

1) organizuje wystawy tematyczne;
2) dba o dostarczanie bieżących czasopism edukacyjnych;
3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania czytelnicze uczniów;
4) pogłębia i wyrabia u uczniów nawyk czytania;
5) prowadzi rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek;
6) propaguje nowości, umieszczając informacje o nich na gazetce biblioteki szkolnej;
7) propaguje dziedzictwo kultury narodowej i regionalnej.

13.Współpraca bibliotekarza z innymi nauczycielami:
1) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
2) pomaganie nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wycho-

wawczych;
3) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;
4) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych.

14.Współpraca z rodzicami:
1) pomoc w doborze literatury;
2) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
3) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów  w zależności od potrzeb;

15.Współpraca z innymi bibliotekami:
1) wypożyczenia międzybiblioteczne;



2) wymiana wiedzy i doświadczeń.
16.Zbiory biblioteczne obejmują:

1) wydawnictwa informacyjne i albumowe;
2) programy i podręczniki szkolne;
3) lektury do języka polskiego i innych przedmiotów;
4) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularno – naukowej;
5) wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli;
6) czasopisma.

17.Nauczyciel bibliotekarz systematycznie i celowo uczestniczy w różnych formach doskonalenia
zawodowego.
18.Podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły. Biblioteka może otrzymać do-
tację na swoją działalność od RR lub z innych źródeł.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi
w szkole

§ 41.

1. Uczniowie szkoły podstawowej maja prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materia-
łów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajeć eduka-
cyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych w
szkołach podstawowych.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające
postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych ma-
jących postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez
obowiązku zwrotu.
3. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwi-
czeniowych, o których mowa w ust. 1 uczniowie uzyskują począwszy od roku szkolnego:

1) 2014/ 2015- uczniowie oddziału klasy I;
2) 2015/ 2016- uczniowie oddziału klasy II i IV;
3) 2016/ 2017- uczniowie oddziału klas III i V;
4) 2017/ 2018- uczniowie oddziału klasy VI.

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyj-
nych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do
zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III.
5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jed-
nej 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 eduka-
cyjne 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 psychofizycz-
nych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w no-
wej szkole. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- od-
biorczy, do której uczeń został przyjęty

6. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpo-
wiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których mowa w
art. 22 ak ust. 6) 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 prze-
kazane.



7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania.

§ 42.
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2.Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje peda-
gogiczne do nauczania w szkole podstawowej, które są ustalone w przepisach MEN.
3.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny
za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
4.Do obowiązków nauczyciela należy:

1) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
2) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne;
3) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania;
4) wzbogacać swój warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;
5) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;
6) wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

ich zdolności i zainteresowania;
7) dbać o poprawność językową uczniów;
8) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
9) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich uczniów;
10) informować rodziców, wychowawców, dyrektora szkoły oraz RP  o wynikach swoich

uczniów;
11) prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną;
12) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych;
13) przestrzegać zapisów statutowych;
14) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i

higieny pracy;
15) usuwać drobne usterki względnie zgłaszać dyrektorowi ich występowanie;
16) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
17) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form od-

działywań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
5.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szcze-
gólności ustalenia zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w
miarę potrzeb.
6.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo – zada-
niowe.
7.Praca zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
8.Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
9.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca
opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
10. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
11. Wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły są zobowiązani do udzielania wszechstronnej pomocy
nauczycielom początkującym, jeśli  o taką pomoc zabiegają, np.:

1) pomoc przy pisaniu konspektów;
2) prowadzenie lekcji koleżeńskich;
3) udostępnianie fachowej literatury;
4) pomoc przy rozstrzyganiu problemów wychowawczych, i inne.

12. Obowiązki nauczyciela – opiekuna praktyk:



1) pogłębianie u studentów znajomości całokształtu działalności pedagogicznej w szkole ze
szczególnym uwzględnieniem pracy nauczyciela;

2) doskonalenie  praktycznej  działalności  pedagogicznej  studentów poprzez  kształtowanie
ich umiejętności dydaktyczno - wychowawczych, zdobytych w toku dotychczasowej na-
uki;

3) prowadzenie i hospitowanie zajęć dla praktykantów;
4) kształtowanie u studentów – praktykantów umiejętności łączenia wiedzy pedagogiczno –

psychologicznej z wiedzą przedmiotu;
5) rozwijanie u studentów własnej inwencji w organizowaniu i prowadzeniu zajęć;
6) emocjonalne związanie praktykantów ze szkołą jako miejscem przyszłej pracy;
7) ukształtowanie właściwych cech zawodowych przyszłego nauczyciela. 

13. Prawa pracowników nie będących nauczycielami:
1) pracownik ma prawo wnioskować w sposób kulturalny  w sprawach dotyczących pracy

zespołu;
2) pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu;
3) pracownik ma prawo do nagrody i premii.

14.Obowiązki pracowników nie będących nauczycielami:
1) zgłaszanie wszelkich usterek;
2) bezwzględnie dostosowanie się do zaleceń Dyrektora;
3) rzetelnie wykonywanie swojej pracy.

15. W szkole utworzone są stanowiska woźnego, sprzątaczki i palacza c.o. sezonowo. Szczegółowe
kompetencje są uregulowane umowami.

Nagrody i kary
§ 43.

1.Uczeń może być nagrodzony nagrodą w postaci:
1) pochwały;
2) listu pochwalnego do rodziców;
3) dyplomu;
4) nagrody rzeczowej za:

a) rzetelną naukę i pracę społeczną;
b) wzorową postawę;
c) wybitne osiągnięcia;
d) dzielność i odwagę.

2.Społeczność szkolna karze za nieprzestrzeganie praw i obowiązków:
1) upomnieniem wychowawcy;
2) upomnieniem lub nagana Dyrektora;
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora udzieloną publicznie wobec uczniów;
4) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły

na zewnątrz.
3.O udzielenie uczniowi nagrody lub kary może wnioskować:

1) samorząd klasowy;
2) samorząd szkolny;
3) wychowawca;
4) nauczyciel przedmiotu;
5) dyrektor szkoły.

4.Przydzielenie nagrody lub kary zatwierdza rada pedagogiczna zwykłą większością głosów.
5.Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku), jeśli uczeń uzyska
poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego.



6.Uczeń ma prawo odwołać się od decyzji ukarania, zgłaszając swoje zastrzeżenia w terminie 3 dni
od dnia nałożenia kary do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem prze-
wodniczącego klasowego. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycie-
lem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem
samorządu rozstrzyga sporne kwestie.
7.Jeśli spór nie zostanie rozwiązany, sprawę kieruje się do dyrektora, który w porozumieniu z prze-
wodniczącym  samorządu  szkolnego,  a  w szczególnych  przypadkach  z  powołanymi  przez  siebie
przedstawicielami rady pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni i postanawia:

1) oddalić odwołanie, uzasadniając swą decyzje pisemnie;
2) odwołać karę;
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

8.Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły,
w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
O przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor wnioskuje gdy uczeń:

1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regula-
minie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu in-
nych uczniów i pracowników szkoły;

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie.
9.Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo: 

1) Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu  w szkole, a także
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanymi przez szkołę
poza jej budynkiem; 

2) jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, Dyrektor
dokonuje kontroli obiektów szkolnych pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicz-
nych warunków korzystania  z  tych  obiektów. Z kontroli  sporządza się protokół,  pod-
pisany przez osoby kontrolujące, a którego kopie przekazuje się organowi prowadzące-
mu;

3) nie dopuszcza się do rozpoczęcia zajęć jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym
mają być prowadzone zajęcia, lub stan jego wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpie-
czeństwa. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie
się je przerywa i wyprowadza uczniów;

4) prace remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadza się   w szkolnych pomieszcze-
niach pod nieobecność w nich uczniów;

5) w szkole znajduje się w widocznym, dostępnym dla uczniów miejscu plan ewakuacji pla-
cówki;

6) drogi ewakuacyjne oznaczone są w szkole w sposób wyraźny  i trwały;
7) teren szkoły jest ogrodzony;
8) w przypadku opadów śniegu przejścia na teren szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz

posypuje piaskiem;
9) urządzenia sanitarno- higieniczne są utrzymywane w czystości  i pełnej sprawności;
10) istniejące w szkole urządzenia wentylacyjne, grawitacyjne, elektryczne, odgromowe pod-

legają okresowemu przeglądowi;
11) w pokoju nauczycielskim znajduje się apteczka zaopatrzona    w środki niezbędne do

udzielania pierwszej pomocy i instrukcję  o zasadach udzielania tej pomocy;
12) schody wyposażone są w balustrady z poręczami;
13) udział uczniów w pracach na rzecz środowiska lub szkoły może ma miejsce tylko po za-

opatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt lub środki ochrony indywidualne do wykonywania
tych prac oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy;

14) podczas zajęć na terenie szkoły: obowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami
sprawuje nauczyciel prowadzący;



15) nauczyciele są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa, postępowania p. poż. i higieny
pracy (w tym udzielania pierwszej pomocy);

16) przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczycieli (według grafiku wy-
wieszonego w pokoju nauczycielskim). Zasady zachowania się podczas przerw określa
oddzielny regulamin;

17) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom spędzanie przerw
na świeżym powietrzu.;

18) na pierwszych zajęciach nauczyciele omawiają z uczniami regulaminy pracowni informa-
tycznej i korzystania z boiska szkolnego;

19) prowadzący zajęcia  sportowe zapoznaje uczniów biorących w nich udział  z zasadami
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach;

20) przed dopuszczeniem uczniów do zajęć prowadzący je nauczyciel sprawdza, czy warunki
pracy nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów. O wszystkich nieprawidło-
wościach nauczyciel zgłasza dyrektorowi;

21) wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w szkole i poza
nią (w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi, przed każ-
dym wyjazdem na wycieczkę);

22) przy organizowaniu zajęć, imprez i wycieczek poza teren szkoły liczbę opiekunów, spo-
sób organizowania opieki oraz program ustala się, uwzględniając wiek, wiek, stopień roz-
woju psychofizycznego, stan zdrowia uczniów, a także specyfikę zajęć, imprez   i wycie-
czek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Szczegółowe informacje na ten temat
zawarte są w Regulaminie organizowania i przebiegu wycieczek szkolnych, który stano-
wi załącznik do statutu;

23) w szkole realizuje się program autorski p. Bogumiły Kotowskiej „Zdrowa szkoła”, w któ-
rym zawarte są treści nt. szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów. Program ten stanowi
załącznik do statutu;

24) w szkole omawiane są z uczniami przepisy ruchu drogowego, prowadzi się kształcenie
komunikacyjne, przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową – Program wychowania
komunikacyjnego stanowi załącznik do statutu;

25) po zakończeniu zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać na
terenie szkoły.

10. Postępowanie w razie wypadku:
1) pracownik szkoły,  który otrzymał  wiadomość o wypadku,  niezwłocznie zapewnia po-

szkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,  a w
miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy;

2) wypadku powiadamia się niezwłocznie rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
3) wypadku śmiertelnym,  ciężkim lub zbiorowym zawiadamia się prokuratora i Kuratora

Oświaty;
4) wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się państwowego inspektora

sanitarnego;
5) wyżej wymienionych zawiadomień dokonuje Dyrektor lub upoważniony przez niego pra-

cownik szkoły;
6) dyrektor  Szkoły prowadzi  rejestr  wypadków według wzoru określonego w odrębnych

przepisach. 

§ 44.
Zasady rekrutacji

1.W Szkole Podstawowej obowiązek szkolny realizują uczniowie zamieszkali w obwodzie szkolnym
Drożki. Do obwodu należą następujące wsie: Drożki, Gierczyce, Remiszówka, Ryniec, Darnowiec,
Wesoła.



2.Do szkoły uczęszczają uczniowie od 7 6– 13 roku życia.
3.Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 6 lat i
nie zostały odroczone od obowiązku szkolnego, Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły,
szkoła przyjmuje do oddziału klasy pierwszej także dzieci, które  w danym roku kalendarzowym
kończą 5 lat jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej i odbyły roczne
przygotowanie przedszkolne.
4.Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się :

1)  z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia;
2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
3) O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się dyrektorów szkół tych obwodów

6.Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 powinien zawierać dane zgodne z art. 20u ust. 1 ustawy
o systemie oświaty.
7.Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokal-
nych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie
kandydata.
8.Kryteriom, o których mowa w ust. 6 organ  prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę
w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.
9.Skład i zadani komisji rekrutacyjnej określa art. 20 zb ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
10.Nabór do szkoły prowadzony jest w oparciu u regulamin stworzony na podstawie zarządzenia ku-
ratora oświaty.
11.Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są:

1) wniosek zawierający dane zgodne z art. 20 t ust. 1 Ustawy o systemie oświaty;
2) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których

mowa w art. 20 t ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.
12.Wniosek, o którym mowa w ust. 11 może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych szkół chy-
ba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość.
13.Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandy-
datów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły poprzez jej wywieszenie w widocznym
miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska, najniższą liczbę punktów, która upraw-
nia do przyjęcia oraz informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata.
14.W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyj-
nej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza
się w terminie 5 dni od wpływu wniosku.
15.Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekruta-
cyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
16.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
17.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprze-
dzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
18.Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego oraz dokumentacja postę-
powania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzy-
stał z nauki.
19.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum została wnie-
siona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wy-
rokiem.



 
§ 45.

Prawa i obowiązki ucznia

1.Uczeń ma prawo w szczególności do:
1) Udziału we właściwie zorganizowanym procesie kształcenia zgodnie z zasadami higieny

pracy umysłowej;
2) Opieki  wychowawczej  i  warunków pobytu  w szkole  zapewniających  bezpieczeństwo,

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochronę i posza-
nowanie jego godności zgodnie z prawami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka;

3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a tak-

że światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów

w nauce;
7) Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
8) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru

biblioteki;
9) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organi-

zacjach, działających w szkole;
10) Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzysta-

niu wszelkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości, dotyczących treści na-
uczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

11) Przedstawiania wychowawcy klasy,  dyrektorowi szkoły i  innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy;

12) Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
13) Inicjatywy społecznej i obywatelskiej – może należeć do wybranej przez siebie organiza-

cji;
14) Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
15) Reprezentowania  szkoły  w  konkursach,  przeglądach,  zawodach  i  innych  imprezach,

zgodnie ze swoimi możliwościami  i umiejętnościami;
16) Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych (na okres przerw świątecznych i ferii nie

zadaje się prac domowych);
17) Powiadomienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisem-

nych sprawdzianów wiadomości   (w ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian,
a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy);

18) Dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem
materiału. Ma też prawo do pomocy ze strony kolegów;

19) Korzystania ze wszelkich form wypoczynku i rekreacji, organizowanych przez szkołę.

§ 46.
Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia w szkole jest następujący

1.Uczeń może złożyć skargę do:
1) nauczyciela – wychowawcy w sposób bezpośredni;
2) Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy lub jego zastępcy;
3) dyrektora  szkoły za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego,  nauczyciela  -  wycho-

wawcy lub rodziców;
4) Wielkopolskiego Kuratora Oświaty poprzez dyrektora szkoły;

2.Skargi muszą mieć charakter pisemny i muszą zawierać:



1) imię i nazwisko ucznia składającego skargę oraz klasę, do której uczęszcza;
2) nazwę organu, do którego składana jest skarga;
3) datę naruszenia praw ucznia i okoliczności naruszenia tychże praw;
4) uzasadnienie złożenia skargi

3.Skargę należy złożyć niezwłocznie lub najpóźniej w terminie siedmiu dni od stwierdzenia faktu
naruszenia praw ucznia.
4.Nauczyciel – wychowawca i Samorząd Uczniowski rozpatrują skargi w ustalonym przez siebie
trybie, jednakże w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni od dnia wpłynięcia skargi;
5.Dyrektor szkoły rozpatruje skargę zasięgając opinii Rady Pedagogicznej w terminie dwóch dni.
6.Decyzja dyrektora szkoły ma charakter pisemny i przekazana jest bezpośrednio zainteresowanemu
uczniowi w obecności przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, nauczyciela - wychowawcy lub
rodziców;
7.Prawo do złożenia skargi przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia;
8.Tryb składania i rozpatrywania skargi złożonej przez rodziców (prawnych opiekunów) jest taki
sam, jak w przypadku złożenia skargi przez ucznia. 
9.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1) w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń w terminie 3 dni od zaistnienia sytuacji naru-
szającej jego prawa, zwraca się do wychowawcy klasy, który podejmuje działania media-
cyjne.
Do wychowawcy w celu podjęcia przez niego działań mediacyjnych, mogą zwrócić się
również rodzice (prawni opiekunowie ucznia) w ww. terminie; 

2) jeżeli działania podjęte przez wychowawcę, w odczuciu ucznia i jego rodziców (praw-
nych opiekunów) nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, rodzice ucznia (prawni opie-
kunowie) mają prawo do złożenia skargi. Skarga powinna być skierowana do dyrektora
szkoły w formie pisemnej, w terminie 3 dni od zakończenia działań mediacyjnych przez
wychowawcę;

3) dyrektor po wnikliwym rozpatrzeniu skargi powiadamia rodziców pisemnie w ciągu 7 dni
od otrzymania pisma o swoim postanowieniu w rzeczonej sprawie. 

10.Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

§ 47.
Uczeń ma obowiązek:

1) Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad poszerza-
niem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkol-
nych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównaw-
czych;

2) Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
3) Kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dba-

nia o honor szkoły;
4) Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowa-

nie się poleceniom Dyrektora szkoły,  rady pedagogicznej, nauczycieli  oraz ustaleniom
rady samorządu klasowego i szkolnego;

5) Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie okazywania szacunku doro-
słym i kolegom;

6) Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi;
7) Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów. Uczeń nie pali tytoniu, nie pije

alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających. Jest czysty i schludny;
8) Naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody;
9) Szanować symbole państwowe (godło, flaga, hymn);
10) Szanować poglądy i przekonania innych, ich godność osobistą oraz wykazywać wrażli-

wość i otwartość na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom;



11) Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czysto-
ści i porządku na terenie szkoły;

12) W szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i używania przez uczniów telefonów
komórkowych. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicem bądź prawnym opie-
kunem dziecka, korzysta się z telefonu  stacjonarnego, znajdującego się w sekretariacie
szkoły;

13) Usprawiedliwienia  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  szkolnych  dokonują  rodzice  lub
prawni opiekunowie ucznia na piśmie w terminie 3 dni po powrocie ucznia do szkoły.
Usprawiedliwienie składa rodzic lub uczeń wychowawcy klasy;

14) Przewidywaną dłuższą nieobecność spowodowaną chorobą (powyżej 1 tygodnia), rodzice
powinni zgłosić wychowawcy klasy,  a po jej zakończeniu usprawiedliwić;

15) Nie przystąpienie ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego lub sprawdzającego może być
usprawiedliwione tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

§ 48.
Procedura hospitacji zajęć

1. Hospitacja jest to bardzo ważny instrument kierowania szkołą, podstawowa, główna, bezpośred-
nia forma nadzoru pedagogicznego, służąca poznaniu, kontroli i pomocy nauczycielom oraz dosko-
nalenia pracy szkoły. 
Ważnymi elementami hospitacji są: 

1) wnikliwa, fachowa obserwacja;
2) ocena;
3) instruktaż;
4) pomoc; 
5) mobilizacja sił twórczych nauczycieli;
6) wyrabianie umiejętności samooceny nauczycieli. 

2.Cele i zadania hospitacji: 
1) podniesienie jakości pracy szkoły;
2) mobilizacja sił twórczych nauczycieli i wychowawców;
3) badanie  realizacji  programów nauczania  i  innych  programów przyjętych do realizacji,  ze

szczególnym uwzględnieniem stopnia realizacji  podstawy programowej w zakresie  przed-
miotów przyrodniczych;

4) udzielanie pomocy nauczycielom;
5) przestrzeganie praw ucznia;
6) kontrola przestrzegania zapisów w Statucie szkoły, w tym WSO Zasad Wewnątrzszkolnego

Oceniania, a także dotyczących wzmacniania roli rodziców;
7) realizacja wniosków i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

3.Zasięg hospitacji:
1) wszystkie  przejawy pracy i  życia  szkoły,  proces lekcyjny,  pozalekcyjny,  wychowawczy i

opiekuńczy; 
2) wszystkie formy zajęć z uczniami, pracy z rodzicami;
3) zajęcia wszystkich nauczycieli, wychowawców i opiekunów;
4) wszystkie klasy i zespoły uczniów. 

4. Rodzaje hospitacji:
1) Hospitacja kontrolno-oceniająca: 

obserwacja połączona z dokonaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym obserwatorem
jest dyrektor, wicedyrektor lub wizytator. Formalną ocenę pracy nauczyciela formułuje się na
podstawie obserwacji lekcji przeprowadzonych przez ocenianego. 

2) Hospitacja doradczo-doskonaląca: 



obserwacja warsztatu pracy nauczyciela, sposobu planowania pracy, konstrukcji lekcji, wy-
korzystania środków dydaktycznych, indywidualizacji nauczania, motywowania uczniów do
nauki, właściwego oceniania itp. Jej celem jest diagnoza mocnych i słabych stron pracy na-
uczyciela i pomoc w doskonaleniu umiejętności metodycznych obserwowanego nauczyciela.
Obserwatorem jest dyrektor, bądź jego zastępcy. 

3) Hospitacja diagnozująca: 
obserwacja uczniów, ich wiedzy, umiejętności i postaw. Jest to hospitacja, która służy obser-
wacji aktywności (zachowań) uczniów na lekcji, spowodowanych określonymi działaniami
nauczyciela. Dokonywana jest przez dyrektora lub jego zastępcę. Termin hospitacji diagno-
zującej proponuje nauczyciel, który uważa, że jego uczniowie są gotowi do zaprezentowania
swoich osiągnięć (umiejętności) 

4) Hospitacja zajęć innych niż lekcje 
wg harmonogramu imprez i uroczystości oraz na zaproszenie nauczycieli. 

5) Bieżące kontrole i lustracje dyżury, dokumentacja, plany pracy.
5.Etapy procesu hospitacyjnego - czynności podejmowane przez uczestników procesu

1) Dyrektor szkoły 
a) Planowanie hospitacji. Dyrektor na każdy rok szkolny opracowuje i przedstawia ra-

dzie pedagogicznej: 
-problematykę, cele i zadania hospitacji, 
- harmonogram hospitacji, który uwzględnia każdego nauczyciela - co najmniej l raz
w ciągu roku szkolnego, a nauczycieli stażystów i kontraktowych wg odrębnych prze-
pisów. Harmonogram uwzględnia  wszystkie  formy zajęć prowadzonych  przez  na-
uczycieli tj.: 
-zajęcia lekcyjne dydaktyczne i godziny do dyspozycji wychowawców,
-zajęcia pozalekcyjne,
-zajęcia opiekunów organizacji młodzieżowych, 
-zebrania z rodzicami, wywiadówki, 
-wycieczki,  
-uroczystości szkolne, imprezy. 

b) Przygotowanie hospitacji: 
- przed hospitacją osoba hospitująca zapoznaje się z: 
- programem nauczania danego przedmiotu i jego zgodności z podstawą programową,
- planem nauczania (wychowania, opieki),
-  wynikami  pracy nauczyciela  -  wychowawcy (dzienniki  lekcyjne,  prace uczniów,
ocenianie uczniów, inne),  
- przedmiotowym systemem oceniania. 

2) Rozmowa przed hospitacyjna odbywa się na 1 – 3 dni przed hospitacją i uwzględnia niżej
przedstawione zagadnienia: 
a) ogólną charakterystykę klasy, podejście do nauki, problemy dydaktyczno-wychowawcze,
b) obudowę dydaktyczną do przedmiotu: czy nauczyciel posiada przedmiotowy system oce-

niania, czy i jak przekazał uczniom i rodzicom wymagania edukacyjne, 
c) stosowany program nauczania i rozkład materiału, 
d) planowany temat obserwowanej lekcji, 
e) cele lekcji: ogólne i operacyjne, 
f) planowane formy przeprowadzenia lekcji. 

3) Hospitacja: 
a) Bezpośrednia  obserwacja  zajęć,  bez  ingerencji  w  zaplanowany  temat   i  tok  zajęć  

hospitacyjnych, zachowanie taktu, poszanowania godności nauczyciela, odnotowanie fak-
tu hospitacji w dzienniku lekcji - zajęć. 

b) Rozmowa pohospitacyjna (do trzech dni po hospitacji).
Ocena lekcji (zajęć) hospitującego oraz wspólna analiza z nauczycielem w zakresie: 



- doboru tematu lekcji,
- organizacji lekcji,
- metod nauczania, wychowania, opieki i innych norm pedagogicznych, 
- realizacji programu (nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki),
- zastosowania środków dydaktycznych,
- aktywizacji intelektualnej, emocjonalnej i praktycznej uczniów,
- oceniania uczniów,
- prowadzenia przez uczniów i poprawiania przez nauczyciela zeszytów przedmiotowych,
- urządzenia klasy, pracowni,
- współpracy z rodzicami.

4) Nauczyciel hospitowany:
a) Nauczyciel, który według harmonogramu ma planowaną hospitację , zgłasza się na po-

czątku wyznaczonego miesiąca do osoby hospitującej  w celu uzgodnienia dokładnego
terminu hospitacji i rozmowy przed hospitacyjnej,

b) Zapis punktu nie dotyczy nauczycieli, którym zaproponowano w harmonogramie hospita-
cję diagnozującą. Ci nauczyciele uzgadniają termin hospitacji do końca listopada danego
roku, 

c) Na rozmowę przed hospitacyjną nauczyciel przychodzi z kompletem dokumentów, o któ-
rych jest mowa w punkcie I.B,

d) Po przeprowadzonej lekcji uzgadnia z hospitującym termin rozmowy pohospitacyjnej,
e) Podczas rozmowy pohospitacyjnej nauczyciel dokonuje samooceny lekcji, tj. 

 ustosunkowuje się do wykonania ostatnich zaleceń, 
 analizuje przygotowanie się do lekcji (zajęć), 
 ustosunkowuje się do przebiegu i wyników lekcji, 
 ocenia stopień osiągnięcia celów i swoją rolę na lekcji, 
 analizuje dostrzeżone sukcesy, a także niedociągnięcia, błędy, trudności, niepowodze-

nia, określa ich przyczyny. 
f) Po rozmowie ustala z hospitującym treść zapisów , jakie znajdą się w arkuszu obserwacji

lekcji (zajęć) w dziale wnioski i zalecenia i ustala dalsze działania zmierzające do kory-
gowania błędów. 

g) Zalecenia wymienione w arkuszu realizuje w możliwie najkrótszym czasie lub terminie
określonym przez hospitującego.

Postanowienia końcowe
§ 49.

1.Zmiany w statucie należą do kompetencji Rady Pedagogicznej. Wniosek o dokonanie zmian może
być wniesiony przez każdy organ szkoły. Wniosek taki jest rozpatrywany na posiedzeniu RP i przyj-
mowany większością głosów. Po przyjęciu zmiany, jest ona nanoszona jako delegacja do Statutu lub
jako zmiana części treści Statutu. O zmianie powiadamia się organ prowadzący i nadzorujący oraz
organy szkoły.
2.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i obowiązuje z dniem uchwalenia.
4.Szkoła używa następujących pieczęci:

1) Okrągłej dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku SZKOŁA PODSTAWOWA
W DROŻKACH.

2) Nagłówkowej o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA DROŻKI 63-630 Rychtal, tel. 062-
781-68-17 pow. kępiński, woj. wielkopolskie Regon 0072068, NIP 619-19-03-732



Rada Pedagogiczna                       Rada Rodziców                              Dyrektor
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