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STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju 

 
 

Rozdział 1 
Nazwa i typ szkoły 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju, zwana dalej „Szkołą” jest 

publiczną ośmioletnią szkołą podstawową. 

2. Szkoła ma siedzibę w Krynicy-Zdroju przy ul. J. I. Kraszewskiego nr 158 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Krynica-Zdrój. Rada Miejska i Urząd Miasta mają 

siedzibę w Krynicy-Zdroju przy ul. J. I. Kraszewskiego 7. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła ma ustalony obwód Uchwałą Nr XXXIV.240.2017 Rady Miejskiej  

w Krynicy-Zdroju z dnia 31 marca 2017r.  Granice obwodu szkoły wyznaczają ulice: Zawodzie, 

Wiejska, Ludowa, Władysława Reymonta, Czarny Potok, Nadbrzeżna, Krótka, Mikołaja Reja, 

Graniczna, Halna, św. Włodzimierza, J. I. Kraszewskiego od numeru 50. 

 

 

§ 2 

1.   Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich 

Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju; 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej 

Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju; 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Krynica-Zdrój; 

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty; 

7) ustawie Prawo oświatowe (u.p.o.) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996); 

8) ustawie o systemie oświaty (u.s.o.) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późniejszymi zmianami). 
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Rozdział 2 
Cele i zadania Szkoły 

 
§ 3 

1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

 

2. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu: 

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

           patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji  

           społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,  przyjaciele);  

2)  wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;  

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

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

      5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  

            i wnioskowania;  

       6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

       7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

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

          pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

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

 

    10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudza- 

          nie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  

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

            oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

    12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności  

           przygotowania własnego warsztatu pracy;  

     13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

3. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w Szkole to:  

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;  

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie  

    myślenia matematycznego;  
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3) poszukiwanie informacji z różnych źródeł, ich porządkowanie i krytyczna analiza; 

 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod  

    i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowania;  

5) rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

 
§ 4 

1. Szkoła stwarza warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi ucznia we wszystkich 

     sferach swojego życia (intelektualnej, psychicznej i społecznej) oraz właściwemu funkcjonowaniu  

     w społeczeństwie, a w szczególności: 

     1) zapewnia prawo do bezpłatnego kształcenia, wychowania i opieki w ramach szkolnego planu 

         nauczania oraz gwarantuje ich powszechną dostępność; 

     2) zapewnia uczniowi warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuację  

         nauki na następnym etapie kształcenia; 

     3) rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez systematyczne realizowanie procesu  

         dydaktyczno-wychowawczego oraz właściwą działalność opiekuńczą zgodnie z programem  

         wychowawczo-profilaktycznym szkoły;  

     4) organizuje proces dydaktyczny w sposób sprzyjający wykorzystywaniu przez ucznia zdobytej  

          wiedzy i umiejętności w otaczającym go świecie; 

     5)  prowadzi edukację ekologiczną, zdrowotną, krajoznawczą i kulturalną; 

     6)  podejmuje działania zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym; 

     7)  udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

     8) organizuje opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi uczęszczającymi do  

          Szkoły; 

     9) dba o przestrzeganie bezpieczeństwa; 

   10) wspiera działania rodziców w wychowaniu dzieci.   

   11) współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę Szkoły w celu zapewnienia najlepszych  

         warunków do indywidualnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego każdego  

         ucznia. 

§ 5 

1. Szkoła otacza opieką wszystkich uczniów podczas zajęć szkolnych poprzez: 

    1) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie lekcji i przerw; 

    2) zapewnienia zastępstw lub opieki nauczyciela w razie nieobecności prowadzącego zajęcia; 

    3) organizację pedagogicznej opieki podczas grupowych wyjść i wyjazdów poza szkołę. 
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2. Szkoła współpracuje ze środowiskiem ucznia w celu dokładnego poznania warunków bytowych,  

    udzielania pomocy materialnej i pomocy w sprawowaniu opieki nad uczniem oraz zapobieganiu  

    zjawiskom niedostosowania społecznego m.in. poprzez: 

    1) działalność pedagoga szkolnego - współpracę z rodzicami ucznia; 

    2) pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej. 

 

3. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej m.in. poprzez: 

     1) korzystanie z porad i konsultacji (nauczycieli, specjalistów, pedagoga szkolnego); 

     2) udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych; 

    3) udział w zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze  

        terapeutycznym; 

    4) udział w zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem  

        kształcenia i kariery zawodowej. 

4. Szkoła tworzy warunki do rozpoznawania i rozwijania indywidualnych uzdolnień uczniów m.in.  

    poprzez: 

    1) indywidualizację procesu edukacyjnego; 

    2) prowadzenie działalności pozalekcyjnej; 

    3) tworzenie i prowadzenie oddziałów sportowych o profilu piłka nożna i piłka siatkowa; 

    4) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

    5) udział w zawodach sportowych; 

    6) udział w imprezach turystycznych i kulturalno – oświatowych. 

 

5. Szkoła zapewnia uczniom odpowiednie warunki nauczania m.in. poprzez: 

    1) dbanie o wysoki poziom kadry nauczycielskiej i realizowanych przez nią zadań dydaktycznych,  

         wychowawczych i opiekuńczych; 

     2) umożliwienie korzystania uczniom z biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej oraz obiektów  

          i urządzeń sportowych; 

     3) dbanie o stan techniczny budynku i jakość wyposażenia. 

 

6. Szkoła przygotowuje uczniów do udziału w życiu publicznym poprzez: 

    1) wzmacnianie więzi, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów; 

    2) działalność uczniów w samorządzie uczniowskim; 

    3) organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych; 

    4) popieranie uczniowskich inicjatyw dotyczących życia szkoły. 

 

7. Szkoła dba o zdrowie i odpowiedni stan higieniczny uczniów poprzez: 

    1) zapewnienie opieki medycznej pielęgniarki szkolnej; 
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    2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki; 

    3) organizowanie zajęć sportowych we współpracy z klubami sportowymi; 

    4) edukację prozdrowotną w toku zajęć i sytuacji edukacyjnych. 

 
 
 
 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 6 

1.   Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców;  

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 7 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają odrębne przepisy. 

3. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz 

Rady Pedagogicznej; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny;  

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;  

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia;  
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11) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi  

i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki; 

12) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 

 

5. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;  

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny;  

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;  

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;  

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;  

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 

Szkołę. 

6. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

7. W przypadku, gdy Dyrektorem jest osoba niebędąca nauczycielem, sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego realizuje wicedyrektor. 

8. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, 

rodzicami i  Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 8 

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji 

jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady  Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.  

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej Szkoły. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.  
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5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalenie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) uchwalanie statutu szkoły oraz zmian w statucie. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania; 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

6) stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; 

7) kandydatury na stanowisko wicedyrektora Szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.  

8. Do czasu powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.  

9. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora; 

10. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. 

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Rady Pedagogicznej. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania 

w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa o systemie oświaty. 

13. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, 

sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady 

Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulamin działalności Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju”. Regulamin nie może być 

sprzeczny ze statutem. 

 
§ 9 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

Szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły; 
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Szkoły;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, 

program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

7. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 

8. Regulamin, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

§ 10 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju” uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

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

wymaganiami;  

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

5. Do kompetencji Samorządu należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) opiniowanie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły 

jednolitego stroju; 

3) opiniowanie wzoru jednolitego stroju; 

6. Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem, może podejmować działania z zakresu wolontariatu.  

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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8.  Organy szkoły mają zagwarantowaną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

      w ramach swoich kompetencji. 

9.  Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły  

      lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych  

      organów. 

10. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, 

       a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 

       7 dni od złożenia stosownego pisma. 

11. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego bieżącego informowania się o odjętych  

      lub planowanych działaniach i decyzjach.  

12. W celu wymiany informacji i wzmocnienia współpracy pomiędzy organami szkoły przedstawiciele  

     poszczególnych organów mogą uczestniczyć w posiedzeniach każdego z organu, za zgodą  

     Dyrektora Szkoły i każdego organu. 

 
§ 11 

1. W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez podległych Dyrektorowi Szkoły   

     pracowników lub przez inne organa, prezydium danego organu, może złożyć pisemne zażalenie do  

     Dyrektora Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły ma obowiązek ustosunkować się do zarzutów w terminie 21 dni od dnia złożenia 

    zażalenia. 

3. W przypadku nierespektowania uprawnień organu szkoły przez Dyrektora Szkoły, organ może  

    złożyć pisemne zażalenie do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór  

    pedagogiczny. 

4. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rolę mediatora przyjmuje Dyrektor Szkoły, który  

    może do pomocy przy rozstrzygnięciu sporu powołać przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Rady  

    Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, w zależności od przedmiotu sporu. 

5. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym i nie dłuższym niż 30 dni od  

    momentu poinformowania o sporze. 

6. Strony będące w sporze dążą do rozstrzygnięcia sporu na terenie Szkoły. 

7. Przy rozstrzyganiu sporu stosuje się rozmowy, negocjacje, mediacje oraz inne formy uzgodnione  

    między stronami. 

 § 12 
 

1. Konflikt między uczniami rozwiązywany jest według następującej hierarchii: 

    1) wychowawca lub wychowawcy; 

    2) pedagog szkolny; 

    3) wicedyrektor; 

    4) Dyrektor Szkoły, którego decyzja jest ostateczna. 

2. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują: 

    1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie  

        a uczniami tej klasy; 
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    2) pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami   

        dotyczy wychowawcy klasy; 

    3) wicedyrektor – jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu lub konflikt  dotyczy pedagoga   

        lub psychologa; 

    4) Dyrektor Szkoły – jeżeli decyzja wicedyrektora nie zakończyła konfliktu lub konflikt dotyczy  

         wicedyrektora. 

3. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

4. Od decyzji Dyrektora Szkoły strony mogą wnieść odwołanie do organu prowadzącego szkołę lub 

    organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od charakteru konfliktu. 

5. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły. 

6. W przypadku nierozwiązania konfliktu przez Dyrektora Szkoły strony mogą wnieść odwołanie do 

    organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od  

    charakteru konfliktu. 

7. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze 

    stron organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od  

    charakteru konfliktu. 

8. Konflikty pomiędzy rodzicami a organami szkoły rozpatruje na pisemny wniosek Dyrektor Szkoły. 

9. W przypadkach nierozwiązania konfliktu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się do  

     organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od 

     charakteru konfliktu. 

10. Dyrektor Szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedago-  

      gicznych. 

11. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. 

12. Wnoszone sprawy Dyrektor szkoły rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. Dba 

      o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą 

      partnerstwa i obiektywizmu. 

 

Rozdział 4 

Organizacja Szkoły 

 

 
§ 13 

1. Do realizacji statutowych celów Szkoła dysponuje: 

1) salami lekcyjnymi i gabinetami nauczania indywidualnego; 

2) pracownią komputerową; 

3) biblioteką; 

4) świetlicą szkolną; 

5) kuchnią i stołówką; 

6) gabinetem pedagoga; 



11 

 

7) gabinetem pielęgniarki szkolnej; 

8) pokojem nauczycielskim; 

10) pomieszczeniami administracyjnymi; 

11) pomieszczeniami gospodarczymi; 

12) szatniami, łazienkami i toaletami; 

13) salą gimnastyczną i salą gimnastyki korekcyjnej; 

14) aulą. 

 
§ 14 

1.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz  

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

2.  Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ustala i podaje do  

     publicznej wiadomości w terminie do 30 września każdego roku wykaz dodatkowych dni wolnych  

     od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego. 

 

§ 15 

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

organizacji Szkoły. 

2. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii związków zawodowych 

stosowanie do przepisów art. 110 ust. 2 Prawa oświatowego. 

3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. 

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

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

zajęć edukacyjnych. 

 

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.  

2. Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem nauczycielowi uczącemu w tym oddziale pełniącemu  

w nim funkcję wychowawcy.  

3. Podziału oddziałów na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki  

i bezpieczeństwa, dokonuje się z uwzględnieniem przepisów prawa. 

4. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów, w tym ich liczebności oraz podziału na grupy określają 

odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty oraz postanowienia organu 

prowadzącego. 

 

 

 



12 

 

§ 17 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym: 

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

d) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne;  

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształto- 

          wania ich aktywności i kreatywności;  

f)  zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

g) nauka religii lub etyki;  

h) nauka języka oraz historii i kultury mniejszości narodowych i etnicznych; 

i)  zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w rodzinie”. 

2.  Zajęcia wymienione w pkt.1 c, d, e mogą być prowadzone także z udziałem  wolontariuszy. 

3.  Zajęcia wymienione w pkt.1 f są prowadzone dla uczniów klas VII i VIII. 

4.  Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy dotyczą- 

     ce organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych. 

5. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych,  

a także poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

6.  Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć  

      edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na  podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, 

      z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

7.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć  

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

      w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

8. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia 

      edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja 

      plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, informatyka, 

      technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku 

      powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej,  

      edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego innym  nauczycielom wymiar godzin 

      tych zajęć określa ramowy plan nauczania. 

9.  Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem dwóch przerw na spożycie obiadu, które  

      trwają po 15 minut. 

10. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w innych formach określonych w odrębnych przepisach,  

       np. w formie wycieczki, zielonej szkoły itp. 

11.  Za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor może  

        organizować dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w Art.109 ust.1 pkt.2 Prawa  

        oświatowego. 

12.  Dyrektor Szkoły na podstawie wytycznych organu prowadzącego, w porozumieniu z Radą  

        Pedagogiczną, ustala rodzaj i liczbę zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. 
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§ 18 

1. Szkoła prowadzi oddziały sportowe, w których  oprócz podstawy  programowej z wychowania  

     fizycznego realizowane jest rozszerzone, ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu: 

     - gimnastyki sportowej – w oddziałach klas I – III; 

     - piłki siatkowej – dziewczęta, w oddziałach klas IV – VIII; 

     - piłki nożnej – chłopcy, w oddziałach klas IV – VIII. 

2. Przewidywana liczebność oddziału sportowego wynosi co najmniej  20 uczniów, w tym co najmniej  

    10 chłopców i co najmniej 10 dziewczynek. 

3. Szkolenie ukierunkowane będzie realizowane w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy- 

    Zdroju i boisku piłkarskim Parku Sportowo-Rekreacyjnego na Czarnym Potoku. 

4. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

    1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do  

         uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej  

         lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności  

         do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez  

         zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia; 

     2)  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; 

     3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski   

          Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe  

          w danym oddziale. 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba  

    wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę  

    wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyj- 

    nego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,  

    o których mowa w art. 20c ust. 2. i ust. 3 ustawy o systemie oświaty.   

7. Do oddziałów sportowych rekrutację  przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez  

    Dyrektora Szkoły. Komisja pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

8.  Szkoła może organizować oddziały integracyjne w oparciu o odrębne przepisy. 

9. Szkoła może organizować naukę języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub  

     języka regionalnego w oparciu o odrębne przepisy. 

10. Szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze według odrębnych przepisów. 

  

 

§ 19 

1. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Stanowisko wicedyrektora powierzane jest na okres pełnienia stanowiska przez Dyrektora. 

3. Zakres zadań i odpowiedzialności wicedyrektora określa § 29. 
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§ 20 

1. Szkoła stwarza warunki do podejmowania przez uczniów działań w zakresie wolontariatu. 

2. Decyzję o rozpoczęciu wolontariatu w Szkole podejmuje Dyrektor Szkoły  po zasięgnięciu opinii 

    Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W decyzji Dyrektor określa zakres wolontariatu szkolnego,  

    czas, miejsce i sposoby jego realizacji, oraz wyznacza osobę, która będzie sprawować opiekę nad  

    wolontariuszami szkolnymi. 

3. Wolontariuszem w ramach szkolnego wolontariatu jest uczeń, który świadczy pomoc swoim  

    rówieśnikom, działa na rzecz dobra szkolnego i lokalnego środowiska. Uczeń może przystąpić do  

    podejmowania działań wolontarystycznych w Szkole po uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody  

    rodziców. 

4. Działania wolontariuszy w Szkole mogą odbywać się w ramach Sekcji Wolontariatu Samorządu  

    Uczniowskiego. 

5.  Działania wolontarystyczne mają się odbywać w czasie nieutrudniającym nauki szkolnej. 

6.  Opiekunem wolontariuszy może być nauczyciel, pedagog szkolny lub inny pracownik pedagogiczny  

     szkoły. Z uwagi na zakres zadań związanych z organizacją pracy szkolnego wolontariatu Dyrektor  

     może wyznaczyć dwóch opiekunów, określając w sposób jasny podział ról i obowiązków.  

7. Do zadań opiekuna szkolnego wolontariatu należy w szczególności: 

    - motywowanie wolontariuszy do działań; 

    - współpraca z rodzicami wolontariuszy; 

    - zapewnienie bezpieczeństwa wolontariuszy podczas ich pracy; 

8. Uczniowie mogą świadczyć wolontariat zarówno na rzecz Szkoły jak też na rzecz środowiska  

     lokalnego. 

9.  Świadczenie wolontariatu na rzecz szkoły może polegać m.in. na: 

      a) udziale wolontariusza w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych dla uczniów  

           mających trudności w nauce; 

      b) udziale wolontariusza w  zajęciach specjalistycznych oraz innych zajęciach wspomagających  

           rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi; 

      c)  udział wolontariusza w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

10. Świadczenie wolontariatu na rzecz środowiska lokalnego może polegać m.in. na świadczeniu  

      pomocy w działających w środowisku lokalnym: 

      a) organizacjach pozarządowych; 

      b) placówkach publicznych. 

11. W ramach wolontariatu szkolnego uczniowie mogą świadczyć pomoc na rzecz innych osób lub  

      instytucji jedynie w zakresie określonym w decyzji Dyrektora Szkoły, o której mowa w pkt. 2 i za  

      pisemną zgodą rodziców.  

12. Uczniowie, którzy są wolontariuszami w ramach zajęć nadobowiązkowych w Szkole  działają pod  

      stałą opieką nauczyciela- opiekuna, który jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. 
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13. Świadczenie wolontariatu przez ucznia poza ramami wolontariatu szkolnego jest regulowane przez  

      odrębne przepisy i następuje w drodze porozumienia podmiotu z rodzicami ucznia. 

 
 

§ 21 

1. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub  

     losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie. 

2. Formy pomocy w Szkole: 

    a) pomoc materialna o charakterze socjalnym stanowią: stypendium szkolne, zasiłek szkolny; 

    b) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym stanowią stypendia za wyniki w nauce lub za  

        osiągnięcia sportowe; 

    c) pomoc psychologiczno-pedagogiczna;  

    d) opieka świetlicowa; 

    e) opieka medyczna pielęgniarki szkolnej; 

    f)  możliwość spożycia w stołówce szkolnej pełnego dwudaniowego posiłku obiadowego. 

3.  Szkoła zapewnia na terenie szkoły uczniom i ich rodzicom pomoc pedagoga. 

4. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizowaną na  

     podstawie odrębnych przepisów. 

5. Dyrektor na wniosek rodzica i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

     w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organizuje uczniowi odpowiednią formę 

     kształcenia. 

6. Każde dziecko ma prawo do opieki i diagnozy psychologicznej świadczonej przez poradnię  

     psychologiczno-pedagogiczną lub inne instytucje do tego powołane. 

7. Skierowanie dziecka na badania psychologiczno-pedagogiczne do poradni psychologiczno- 

      pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej odbywa się na wniosek rodziców lub Szkoły 

      za zgodą rodzica. 

§ 22 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, która jest pracownią szkolną,  

     służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci  

     i młodzieży, potrzeb i zainteresowań uczniów , zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły,  

     oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród  

     rodziców. 

2. Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki, pracownię multi- 

     medialną oraz czytelnię. 

3. Biblioteka gromadzi i udostępnia m.in. podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe,  

     lektury szkolne, inne książki, czasopisma i e-booki. 

4. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na korzystanie  

      z zasobów biblioteki przed jak i po lekcjach. 

5. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka: 

1) włącza uczniów do pomocy przy oprawie książek; 
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2) organizuje dla uczniów konkursy o charakterze czytelniczym; 

3) włącza uczniów do udziału w programach i akcjach propagujących czytelnictwo. 

 

6. W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami: 

1) biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów; 

2) nauczyciele i wychowawcy podczas zajęć informują uczniów o roli czytelnictwa w edukacji; 

3) biblioteka w miarę możliwości zapewnia nauczycielom dostęp do literatury niezbędnej do 

wykonywania zadań w zakresie realizacji podstawy programowej. 

 

7. W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami: 

1) biblioteka udostępnia rodzicom zasoby biblioteczne wg regulaminu biblioteki; 

2) wspólne organizowanie akcji i konkursów czytelniczych; 

3) organizowanie spotkań z pisarzami lub poetami. 

 

8. Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się  

       technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy: 

1) opracowanie katalogu elektronicznego; 

2) tworzenie warunków do korzystania ze stron internetowych w celu poszukiwania informacji; 

3) udostępnianie programów i prezentacji edukacyjnych; 

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

 
 

9. Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów  

       oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy: 

1) organizowanie wystaw książek; 

2) informowanie o nowych książkach w bibliotece;  

3) prowadzenie konkursów czytelniczych; 

4) prowadzenie akcji propagujących czytelnictwo. 

 

 

10. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość  

       kulturową i społeczną uczniów należy: 

1) organizowanie różnorodnych działań pogłębiających znajomość własnej kultury  i tradycji oraz 

kultury i tradycji innych krajów,  w szczególności sąsiednich; 

2) udział w konkursach i akcjach organizowanych przez inne podmioty, które służą rozwijaniu 

wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów; 

3) udostępnianie uczniom publikacji, które mogą sprzyjać rozwijaniu wrażliwości kulturowej  
i społecznej uczniów. 

11. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie z przepisami  

       rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie  

       sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. 



17 

 

12.  Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

       1) gromadzenie i opracowywanie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych; 

       2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

       3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych  

           źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

       4) udzielanie informacji bibliotecznych; 

       5) prowadzenie edukacji czytelniczej; 

       6) poznawanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów; 

       7) współpraca z nauczycielami w zakresie wykorzystania księgozbioru; 

       8) prowadzenie dokumentacji biblioteki; 

       9) przygotowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej na koniec każdego roku szkolnego  

            informacji o pracy biblioteki. 

13. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa jej regulamin zatwierdzony przez  

      Dyrektora. 

§ 23 

1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać dłużej w Szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu uczniów do Szkoły i inne okoliczności, które 

wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole. 

3. Świetlica jest czynna od godziny 11:30 do godziny 15:30. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

może przekraczać 25. 

5. Praca świetlicy ma na celu: 

1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy; 

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie możliwie dobrych warunków do pracy własnej  

i przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej; 

3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów; 

4) wpajanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie 

zdrowia własnego i innych; 

5) wyrabianie nawyków samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za własne decyzje  

i działania; 

6) wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią oraz podnoszenie 

poziomu kultury osobistej. 

6. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

7. Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy; 

3) zapewnienie warunków do samodzielnego odrabiania lekcji; 

4) zapewnienie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży,  

a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęć, rozwijających zainteresowania 

uczniów; 
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5) organizowanie zajęć, zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny uczniów. 

8. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy: 

1) kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych; 

2) stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy; 

3) przestrzeganie postanowień regulaminu dotyczących dbałości o bezpieczeństwo własne  

i innych uczniów korzystających ze świetlicy. 

9. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej, w tym wymogi dotyczące przyprowadzania 

i odbierania dzieci unormowane są wewnętrznym regulaminem świetlicy. 

 

 
§ 24 

 
1. Szkoła współpracuje w poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami  

      działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w celu poprawy efektywności udzielanej uczniom 

      pomocy.  

 
2.  Celem  współdziałania jest zapewnienie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców  

      i specjalistów zatrudnionych w Szkole, w szczególności osób udzielających uczniom pomocy  

      psychologiczno-pedagogicznej.  

 

3.   Poradnie i instytucje, o których mowa w pkt. 1 wspierają działania Szkoły poprzez:       

       1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;  

      2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedago- 

           gicznej;  

      3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję   

           Szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  

           i wychowawczych;  

      4) organizowanie i prowadzenie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,   

           wychowawczych i opiekuńczych. 

 

4.  Realizowanie przez poradnie i instytucje zadań, o których mowa pkt. 3, polega w szczególności na:  

     1) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w:  

         a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości   

               psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia spe- 

               cyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III,  

          b)   planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

          c)   rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

     2) współpracy  ze Szkołą w udzielaniu i  organizowaniu  przez  Szkołę  pomocy  psychologiczno- 

          pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- 

          terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;  

     3)  współpracy, na pisemny  wniosek  Dyrektora  Szkoły lub  rodzica  dziecka  niepełnosprawnego  

           w  określeniu niezbędnych do  nauki  warunków,  sprzętu  specjalistycznego  i środków  

           dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,  

           odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości  

           psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego;  

     4) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów  

          dydaktycznych i wychowawczych;  

     5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;  
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     6) prowadzeniu  edukacji  dotyczącej  ochrony  zdrowia  psychicznego  wśród  dzieci i młodzieży,  

         rodziców i nauczycieli;  

     7) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogiczny- 

          mi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom i specjalistom. 

 
5. Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi odbywa się na podstawie stosownych   

     regulacji prawnych MEN.  

 

6. Decyzję o podjęciu współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

      i młodzieży w celu poprawy efektywności udzielanej uczniom pomocy podejmuje Dyrektor Szkoły.   

 
7. Dyrektor może wyznaczyć nauczyciela lub pedagoga szkolnego do koordynacji współpracy Szkoły  

    z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną instytucją działającą na rzecz rodziny, dzieci  

    i młodzieży. 

  

§ 25 

 
Formy współpracy szkoły z rodzicami.  

 

1. Dyrektor Szkoły współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki  

    poprzez:  

    1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją  

         szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, na  

         zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców, podczas spotkań indywidualnych oraz 

         zamieszczając informacje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły; 

    2) udział Dyrektora w zebraniach Rady Rodziców, informowanie o bieżących problemach, zasięga- 

         nie opinii rodziców o pracy Szkoły;  

    3) przekazywania informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej,  

         wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami.  

 

2. Dyrektor Szkoły współdziała z rodzicami w zakresie:  

    1) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego,  

    2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,  

    3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom. 

 
3. Wychowawcy i nauczyciele współdziałają z rodzicami w formie:  

    1) rozmów indywidualnych na początku roku szkolnego i w ciągu całego roku w celu nawiązania   

         ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcia dokładnych informacji  

         o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach; 

    2)  spotkań z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora szkoły) w zakresie:  

         a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,  

         b) ustalenie form pomocy,  

         c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,  

         d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców współ- 

             tworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,  

         e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów,  

        f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia  

            roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.),  

        g) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach  

            sportowych,  
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       h) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania  

           nieobecności uczniów; 

   3) indywidualnych kontaktów:  

        a) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów, osiągających bardzo słabe wyniki  

             w  nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w  zeszy- 

             tach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,  

        b)  udzielanie rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanie do Poradni Psycholo- 

             giczno – Pedagogicznej,  

        c)  informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o przewidywanej  

             dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej zachowania  

             według warunków określonych w statucie Szkoły. 

 

§ 26 

 
1.  Szkoła zapewnia warunki do kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności,   

      sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, poprzez stosowanie kształcenia 

      innowacyjnych rozwiązań programowych organizacyjnych lub   metodycznych.  

2.  Szkoła wspiera nauczycieli, w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu  

      nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań 

      programowych, organizacyjnych lub metodycznych,  których celem jest rozwijanie kompetencji  

      uczniów oraz nauczycieli. 

3.  Dyrektor Szkoły stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych  

      organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz  

      działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej,   

      wychowawczej, i opiekuńczej szkoły lub placówki, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form  

      działalności innowacyjnej. 

4.  W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne  

      organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność  

      wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,  

      opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.  

5.  Podjęcie działalności  w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa  

       w pkt. 4 wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 

       warunków tej działalności. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole  

      podejmuje Rada Pedagogiczna.  

 

7.  Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć w ramach innowacji lub eksperymentów pedagogicznych,  

      Dyrektor Szkoły zatwierdza program zajęć zaopiniowany pozytywnie przez dwóch nauczycieli  

      mianowanych lub dyplomowanych prowadzących zajęcia z przedmiotu, z którego wprowadzona  

      zostaje innowacja lub z przedmiotów zbliżonych.  
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§ 27 

1.  W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której dzieci mają możliwość spożycia obiadu. 

2.  Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły  

     w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

4. Dla dzieci znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość całkowitego lub  

     częściowego refundowania opłat za obiady przez opiekę społeczną. 

5.  Ze stołówki szkolnej mogą również korzystać nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły 
     oraz pracownicy zatrudnieni w jednostce obsługującej w rozumieniu art. 10b ust.2 pkt.1 ustawy  
     z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

§ 28 

1. W Szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują odrębne 

przepisy. 

§ 29 

1. Do zakresu zadań wicedyrektora należy: 

1) przygotowywanie  projektów  niektórych  dokumentów  organizacji szkoły, m.in. współdziałanie  

z Dyrektorem Szkoły w przygotowaniu:  

a) koncepcji pracy Szkoły; 

b) arkusza organizacyjnego Szkoły; 

c) szkolnego zestawu programów nauczania; 

d) przydziału czynności nauczycielom; 

e) planu szkoleń Rady Pedagogicznej; 

f) planu finansowego Szkoły; 

g) rekrutacji uczniów; 

h) rozliczania podręczników i dotacji; 

i)  procedury przetargowej. 

2) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wynajmem sali gimnastycznej; 

3) prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego, pomiaru jakości 

pracy Szkoły oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli; 

4) pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

5) realizowanie zadań ujętych w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły, za które jest 

odpowiedzialny; 

6) obserwowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli celem syste-

matycznego doskonalenia ich pracy; 

7) Uczestniczenie w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres 

stażu nauczycieli; 
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8) prowadzenie strony internetowej Szkoły; 

9) zgłaszanie Dyrektorowi wniosków o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły; 

10) opiniowanie wniosków nauczycieli o urlopy okolicznościowe, płatne zwolnienia z pracy, itp. 

11) wykonywanie innych prac związanych z działalnością Szkoły zleconych przez Dyrektora. 

2. Wicedyrektor odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, 

o których mowa w pkt.1. 

§ 30 

1. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) dbałość o poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zajęć i czynności wynikają-

cych z zadań statutowych Szkoły, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy 

uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach; 

2) wykazywanie zaangażowania zawodowego, w szczególności uczestnictwo w pozalekcyjnej 

działalności Szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych 

działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego 

środowiskiem, współpraca z rodzicami; 

3) aktywność w doskonaleniu zawodowym; 

4) wykonywanie działań w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, 

z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb; 

5) przestrzeganie porządku pracy, a w szczególności punktualność, pełne wykorzystanie czasu 

lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji. 

2. Nauczyciel odpowiada za  prawidłową realizację zadań wynikających z przepisów prawa,  

a w szczególności zadań, o których mowa w pkt.1. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

2) rozwoju zawodowego, w szczególności uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego;  

3) obiektywnej oceny pracy; 

4) uzyskania działań wspomagających w realizacji powierzonych zadań ze strony dyrekcji; 

5) korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

§ 31 

1. W Szkole zatrudnia się pedagoga.  

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udziela-

niu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 32 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi 

uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym 

oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale: 

1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub, 

2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub, 

3) na wniosek rodziców danego oddziału. 

4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

5. Do zakresu zadań wychowawcy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojego oddziału; 

4) realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia. 

 

§ 33 

1. W Szkole zatrudnia się: 

1) sekretarza Szkoły; 

2) pomoc biurową; 

3) intendenta; 

4) kucharkę; 

5) pomoce kuchenne; 

6) woźnego-konserwatora; 

7) sprzątaczki. 

 

2. Nawiązanie i rozwiązywania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi na stanowiskach 

wymienionych w ust. 1, dokonuje Dyrektor na podstawie Kodeksu pracy. 

3. Do zakresu zadań sekretarza Szkoły należy: 

1. Przyjmowanie i rozdział korespondencji. 

2. Rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących. 

3. Przepisywanie korespondencji. 

4. Wysyłanie korespondencji. 

5. Prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi. 

6. Wystawianie legitymacji służbowych pracownikom. 
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7. Prowadzenie dokumentacji związanej z kadrami (prowadzenie teczek akt osobowych praco-

wników). 

8. Sporządzanie danych wyjściowych do list płac wszystkich pracowników Szkoły. 

9. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i zastępstw płatnych nauczycieli i pracowników 

administracyjno-obsługowych. 

10. Zamawianie druków szkolnych. 

11. Rozliczanie rachunków i prowadzenie ich ewidencji. 

12. Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych. 

13. Przechowywanie teczek z dokumentacją dotyczącą odcinków pracy Szkoły, np. zarządzenia 

powizytacyjne, pokontrolne, itp. 

14. Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów. 

15. Prowadzenie archiwum. 

16. Obsługa interesantów, udzielanie informacji. 

17. Sporządzanie sprawozdawczości. 

18. Opracowanie sprawozdań GUS dotyczących pracowników Szkoły. 

19. Organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych. 

20. Prowadzenie jednolitego rejestru akt rzeczowych. 

21. Prowadzenie SIO. 

22. Odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów Szkoły do normal-

nego funkcjonowania i pracy Szkoły. 

23. Odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochrony mienia Szkoły. 

24. Zaopatrywanie pracowników w środki ochrony indywidualnej. 

25. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. 

26. Wydawanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych. 

27. Wydawanie świadectw pracy. 

28. Wydawanie zaświadczeń dla uczniów. 

29. Prowadzenie kart urlopowych. 

30. Prowadzenie obowiązku szkolnego i przedszkolnego. 

31. Zaopatrywanie szkoły i stołówki w środki czystości. 

 

4. Do zakresu zadań intendenta należy: 

1. Prowadzenie zaopatrzenia placówki.  

2. Kierowanie i sprawowanie nadzoru nad żywieniem w Szkole.  

3. Prowadzenie spraw dotyczących żywienia uczniów Szkoły.  

4. Planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe  

i gospodarcze.  

5. Dbanie o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe.  

6. Kierowanie żywieniem w Szkole oraz sprawowanie fachowego nadzoru nad przygotowaniem 

posiłków, dbanie o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci  

i młodzieży.  

7. Sporządzanie raportów żywieniowych oraz dbanie o utrzymanie się w stawce żywieniowej.  

8. Planowanie i układanie jadłospisów oraz podawanie ich treści na  7 dni wcześniej do wiado-

mości żywionych.  

9. Przy wykonywaniu obowiązków stosowanie ścisłych zasad ujętych w instrukcji obiegu doku-

mentacji finansowo–księgowej.  

10. Informowanie na  bieżąco Dyrektora Szkoły w sprawach żywienia uczniów oraz innych osób 

uprawnionych do korzystania z żywienia.  
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5. Do zakresu zadań kucharki należy: 

1. Odpowiedzialność za całokształt pracy kuchni.  

2. Odpowiedzialność za ilościowe pobranie produktów od intendentki zgodnie z kartoteką.  

3. Dbałość  o dobre jakościowo produkty pobierane do przygotowywania posiłków.  

4. Obecność przy układaniu jadłospisów i przestrzeganie ich. 

5. Odpowiedzialność za jakość sporządzanych posiłków i punktualność ich wydawania.  

6. Odpowiedzialność za stan sanitarno–higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń 

i wydawanych posiłków.  

7. Dbałość o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywnościowe).  

8. Dbałość o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy.  

9. Przechowywanie pozostałości po posiłkach w odpowiednim do tego miejscu i odpowiednich 

pojemnikach.  

 

 

6. Do zakresu zadań pomocy kuchennej należy: 

1. Współodpowiedzialność za jakość sporządzanych posiłków i punktualność ich wydawania.  

2. Współodpowiedzialność za stan sanitarno–higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń  

i wydawanych posiłków.  

3. Dbałość o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywności).  

4. Obecność przy układaniu jadłospisów i przestrzeganie ich.  

5. Dbałość o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy.  

6. Przygotowanie stołówki do spożycia obiadu. 

7. Współdziałanie z dyżurującymi nauczycielami nad kulturą spożycia posiłków.  

      8.  Dbanie o czystość w przedzielonym rejonie sprzątania: stołówka szkolna, pomieszczenia ku- 

            chenne oraz przedsionek przed wejściem do stołówki. 

7. Do zakresu zadań sprzątaczki należy: 

1. Odpowiedzialność za ład i porządek w wyznaczonym rejonie. 

2. Dbanie o należyty stan mienia szkolnego. 

3. Piecza nad bezpieczeństwem szkoły – informowanie przełożonych o zauważonych niepra-

widłowościach. 

4. Sprzątanie codzienne: 

a) wietrzenie sprzątanych pomieszczeń, 

b) zamiatanie podłóg, 

c) mycie podłóg, 

d) odkurzanie dywanów i wykładzin, 

e) wyrzucanie śmieci, 

f) mycie ławek, krzeseł, szafek, parapetów, umywalek, grzejników, tablic szkolnych, 

g) mycie schodów, 

h) dokładne mycie toalet i ich dezynfekcja, 

i) omiatanie pajęczyn, 

j) mycie drzwi. 

5. Sprzątanie okresowe: 

a) mycie okien (1 raz na kwartał), 

b) czyszczenie żaluzji ( 1 raz na kwartał), 

c) mycie lamperii i terakoty ( 1 raz na tydzień), 

d) dokładne mycie drzwi. 

 
8. Do zakresu zadań woźnego-konserwatora należy: 

1. Dokonywanie systematycznych przeglądów technicznych całego obiektu szkolnego. 
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2. Usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością 

techniczną obiektu Szkoły.  

3. Wykonywanie drobnych prac remontowych w pomieszczeniach szkolnych i w obejściu       

Szkoły. 

4. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i  gospodarczych 

Szkoły wokół budynku szkolnego oraz w auli Szkoły (korytarze wraz z pomieszczeniami 

przyległymi do auli). 

5. Opieka nad szatnią. 

 

9. Szczegółowy przydział zadań dla poszczególnych pracowników administracji i obsługi opracowuje 

Dyrektor. 

 

§ 34 

1. Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę poprzez: 

1) wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i stoliki odpowiednie do wzrostu uczniów; 

2) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych; 

3) zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, boiska 

szkolnego oraz pracowni; 

4) opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków bezpieczeństwa;  

5) opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”; 

6) opracowanie zasad korzystania z obiektów oraz organizacji dowozu uczniów na zajęcia;  

7) organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych. 

2. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy realizują 

w niżej określonych sposobach i formach: 

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych; 

2) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych; 

3) nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć; 

4) kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach; 

5) wpisywanie istotnych uwag dotyczących pozytywnego i negatywnego zachowania uczniów. 

3. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę 

inni pracownicy są obowiązani do: 

1) zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie; 

2) nie wpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w których uczniowie 

nie powinni przebywać lub mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo; 

3) przekazywanie informacji wychowawcy i pedagogowi o negatywnym zachowaniu konkretnych 

uczniów; 

4) w razie zaistnienia wypadku pracownik podejmuje działania zgodnie z szkolnymi procedurami 

w tym zakresie. 

4. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora.  
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§ 35 

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu 

wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do 

organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób 

realizacji określony odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 6. 

 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 
 

3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) poradniami specjalistycznymi; 

3) pracodawcami; 

4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

 

4. Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców 

uczniów. 

 

5. Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny program 

działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział  

przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych 

współpracujących ze Szkołą. 

 

6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. Na rok szkolny 2017/2018 zajęcia 

z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez 

nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

 

7. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 

należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenia, aktualizowania i udostępnianie edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie 

kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 

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

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są: 

1) na godzinach z wychowawcą; 

2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania; 

3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy; 

4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych. 
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9. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów: 

1) w dniach otwartych szkół zawodowych; 

2) w  targach edukacyjnych; 

3) innych imprezach przydatnych w wyborze przyszłego zawodu przez ucznia. 

 

10. Ponadto Szkoła: 

1) upowszechnia informatory o szkołach ponadpodstawowych; 

2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek; 

3) tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu. 

 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 
 

§ 36 

[ Cele oceniania wewnątrzszkolnego, zakres oceniania, na czym polega ocenianie zajęć edukacyjnych  
i zachowania, zadania nauczyciela i zadania wychowawcy (art. 44b ustawy) ] 

1. Ocenianiu podlegają:  

    1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

    2) zachowanie ucznia.  

 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  

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

     1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań  eduka- 

          cyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;  

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

          w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

 

3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli     

     oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

     i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły.  

 

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

     wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

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

         o  postępach w tym zakresie;  

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

         dobrze, a co źle i jak powinien się dalej uczyć;  

     3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

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

     5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

          i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

     6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.  
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5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

    1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia   

         poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-   

         wych zajęć edukacyjnych oraz zajęć  umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia  

         tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz 

         własnej historii i kultury. 

    2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

    3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  

        zajęć edukacyjnych oraz zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości  

        narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii  

        i kultury, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

    4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

    5) ustalanie rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

        oraz zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  

        językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury  oraz rocznej  

        oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

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

          nych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

    7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

          w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  

    1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocz- 

         nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego  

         przez siebie programu nauczania;  

    2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

    3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  

         edukacyjnych.  

 

8. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o:  

    1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

    2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa- 

        nia.  

 

§ 37 

[ Zwalnianie z niektórych zajęć, w tym skorzystanie także z rozporządzenia w sprawie oceniania ] 

1. 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.  

2.  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.  

3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 2, uniemożliwia ustalenie  

      śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny  

     klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 38 

 [ Rodzaje ocen, jawność ocen, sposób uzasadniania ustalonej oceny (art. 44e ust. 3 u.s.o.), sposób 
udostępniania dokumentacji, o której mowa w art. 44e ust. 4 i 5 ustawy (u.s.o.) ] 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:  

    1) bieżące;  

    2) klasyfikacyjne:  

        a) śródroczne,  

        b) roczne,  

        c) końcowe.  

 

2. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych są ustalane w wyniku oceniania bieżącego, które 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 się uczyć. 

 

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w związku  

     z klasyfikacją śródroczną.  

 

4. Oceny klasyfikacyjne roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w związku  

      z klasyfikacją roczną.  

 
5.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  
 
6. Nauczyciel uzasadnia uczniowi ustaloną ocenę bieżącą lub klasyfikacyjną. 

    1) oceny bieżące nauczyciel uzasadnia w formie ustnej podczas zajęć, informując ucznia o tym, co  

         zrobił  dobrze, a co zrobił nieprawidłowo  i  jak powinien się dalej uczyć; 

    2) oceny klasyfikacyjne nauczyciel uzasadnia w formie ustnej podczas zajęć, informując ucznia  

         o tym, co umie dobrze, a nad jakimi partiami materiału powinien jeszcze popracować i jak  

         powinien się dalej uczyć. 

 

7. Nauczyciel uzasadnia rodzicom ucznia ustaloną ocenę bieżącą lub klasyfikacyjną. 

    1)  oceny bieżące nauczyciel uzasadnia w formie ustnej podczas spotkania z rodzicem, informując  

          o tym, co uczeń zrobił  dobrze, a co zrobił nieprawidłowo i jak powinien się dalej uczyć; 

    2) oceny klasyfikacyjne nauczyciel uzasadnia w formie ustnej podczas spotkania z rodzicem,  

          informując o tym, co uczeń umie dobrze, a nad jakimi partiami materiału powinien jeszcze  

          popracować i jak powinien się dalej uczyć.  

8. Oceny bieżące, nauczyciel uzasadnia ustnie w ciągu 3 dni od daty ustalenia oceny. 

 

9. Nauczyciel udostępnia uczniowi i jego rodzicom oryginały sprawdzonych i ocenionych prac pisem-   

    nych w celu informacji o postępach w nauce lub ich braku, wskazującej nad czym uczeń musi  

    popracować, aby uzupełnić te braki lub rozwinąć swoje umiejętności. 

 

10. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępnianie uczniom podczas lekcji. Podczas tej  

       lekcji  uczeń może zgłosić swoje uwagi lub zapytania do ocenionej pracy. Uczeń nieobecny  

       uzyskuje dostęp do sprawdzonej i ocenionej pracy w innym terminie uzgodnionym  

       z nauczycielem. 

 

11.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia nauczyciel udostępnia do domu za potwierdzeniem  

       ucznia lub rodzica.  
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12.  Udostępnioną pracę rodzic osobiście lub za pośrednictwem ucznia zwraca nauczycielowi w ciągu  

       7 dni. 

 

13. Udostępnienie sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej  jest jedną z form uzasadnienia oceny.  

       W przypadku nieokazania rodzicowi pracy przez ucznia (np. na skutek zagubienia lub 

       zniszczenia) nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzasadnienia oceny  

       za tę pracę. 

 

14. W celu uchronienia pracy przed dokonywaniem zmian w jej treści ustala się, że prace pisemne  

      w klasach IV-VIII nie mogą być pisane ołówkiem ani tuszem lub atramentem, który można  

      wymazać. Podczas wykonywania prac pisemnych nie wolno używać korektora.  

 

15. Z chwilą odebrania przez ucznia poprawionej i ocenionej pracy pisemnej, rodzic ponosi odpowie- 

      dzialność za zgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z udostępnionej pracy. 

 

16. Rodzic potwierdza zapoznanie się z pracą i uzyskaną przez ucznia oceną, składając na niej  

       podpis wraz z datą. 

 

17. Na udostępnionej pracy nie wolno dokonywać żadnych innych zapisów. Ingerowanie w treść pracy  

      może być traktowane jako jak próba jej fałszowania. 

 

18. Z chwilą przekazania oryginalnej sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej uczniowi i jego rodzicom  

      do domu odpowiedzialność nauczyciela za udostępnioną pracę zostaje zawieszona do czasu jej  

      zwrotu i stwierdzenia, że zawartość pracy nie uległa zmianie. 

 

19. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,  

      egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ustawy, oraz inna dokumentacja  

      dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu na terenie  

      Szkoły.  

 
20. Dokumentacja, o której mowa w p.19 jest udostępniana przez Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły  

      w uzgodnionym terminie. Dokumentacja jest udostępniana bez możliwości kopiowania,  

      powielania, fotografowania lub skanowania dokumentu. 

 

21. Rodzice mają prawo wglądu do ocenionych kontrolnych prac pisemnych w czasie nie późniejszym  

      niż do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym. Do ocenionych prac kontrolnych nie mają  

      wglądu osoby trzecie. 

 

§ 39 

[ Termin klasyfikacji śródrocznej, sposób informowania o ocenach śródrocznych (art. 44f u.s.o.) ] 

1. Każdy uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej. 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie na tydzień przed  

    rozpoczęciem ferii zimowych. 

3. 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.  
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4. Śródroczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszcze- 

    gólne zajęcia edukacyjne. 

 

5. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii  

     nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

6. Oceny śródroczne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna ocena zachowania są ustalane nie   

     później niż na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych. 

7. O ustalonych dla ucznia klasy IV-VIII ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz ustalonej  

     śródrocznej ocenie zachowania wychowawca oddziału informuje rodziców w formie pisemnej na  

     druku szkolnym pn. „Wykaz ocen śródrocznych” podczas wywiadówki, która odbywa się przed  

     feriami zimowymi. 

8. Jeden egzemplarz z ocenami otrzymuje rodzic, a drugi egzemplarz z podpisem rodzica i datą  

     otrzymania pozostaje w dokumentacji wychowawcy oddziału. 

9. Wychowawca oddziału uzgadnia z nieobecnym na wywiadówce rodzicem termin odbioru  

      i potwierdzenia „Wykazu ocen śródrocznych”. 

10. O ustalonej ocenie śródrocznej z zajęć edukacyjnych nauczyciel informuje ucznia podczas swoich  

      zajęć edukacyjnych. 

11. Wychowawca oddziału informuje ucznia o ustalonej ocenie śródrocznej zachowania podczas lekcji  

      wychowawczej. 

12. Uczeń potwierdza zapoznanie się z ustalonymi ocenami śródrocznymi z zajęć edukacyjnych  

       i zachowania, składając swój podpis pod „Wykazem ocen śródrocznych”, pozostającym  

       w dokumentacji wychowawcy oddziału. 

 

§ 40 

 [ Określenie terminu i formy informowania uczniów i ich rodziców przez nauczycieli i wychowawcę 
oddziału o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania (art. 44g ust. 1) ] 

 
1. Każdy uczeń podlega klasyfikacji rocznej. 

2. Klasyfikację roczną przeprowadza się na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych  

    w danym roku szkolnym. 

3. 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 klasach I–III szkoły podstawowej  

    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.  

4. Roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne  

     zajęcia edukacyjne. 
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5. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii  

    nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

6. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszcze- 

     gólne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców  

     o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i prze- 

     widywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę co najmniej na miesiąc przed   

     rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie   

     niedostatecznej. Informacja musi być przekazana uczniowi i jego rodzicom w sposób  

     skuteczny, tzn. że nauczyciel musi posiadać potwierdzenie faktu poinformowania ucznia i jego  

     rodzica.  

8. O przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz  

     przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca oddziału informuje  

     rodziców w formie pisemnej na druku „Wykaz ocen rocznych” podczas wywiadówki, która odbywa  

     się nie później niż na 10 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

9. Jeden egzemplarz z ocenami otrzymuje rodzic, a drugi egzemplarz z podpisem rodzica i datą  

    otrzymania pozostaje w dokumentacji wychowawcy oddziału. 

10. Wychowawca oddziału uzgadnia z nieobecnym na wywiadówce rodzicem termin odbioru i potwier- 

      dzenia „Wykazu ocen rocznych”. 

11. O przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych nauczyciel informuje ucznia podczas   

       swoich zajęć edukacyjnych. 

12. Wychowawca oddziału informuje ucznia o przewidywanej ocenie rocznej zachowania podczas  

       lekcji wychowawczej. 

13. Uczeń potwierdza zapoznanie się z przewidywanymi ocenami rocznymi z zajęć edukacyjnych  

       i zachowania składając swój podpis pod „Wykazem ocen rocznych”, pozostającym  

       w dokumentacji wychowawcy oddziału. 

 

 

§ 41 

[ Sposób ustalania ocen bieżących z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach  
I-III i IV-VIII (art. 44i ust. 1 lit. a. u.s.o.). Określenie czy w klasach I-III oceny bieżące są wyrażane  
w stopniach czy też są opisowe (art. 44i ust. 2 u.s.o.) ] 
 
Ocenienie osiągnięć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) 

1.    W klasach I- III oceny bieżące ustala się w skali stopniowej: 

       1) doskonale  - (oznaczenie liczbowe: 6); 

       2) wspaniale  - (oznaczenie liczbowe: 5); 

       3) dobrze  - (oznaczenie liczbowe: 4); 

       4) zadawalająco  - (oznaczenie liczbowe: 3); 

       5) niezadawalająco  - (oznaczenie liczbowe: 2); 

       6) nie opanował  - (oznaczenie liczbowe: 1). 
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2. Ocenę bieżącą „doskonale” (6) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne niezbędne  

     do otrzymania ocen niższych (2-5) oraz spełnia wymagania niezbędne do uzyskania oceny 

     „doskonale” stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy i umiejętności oraz zastosowanej przez  

     nauczyciela podczas zajęć formy oceniania.  

 

3. Ocenę bieżącą „wspaniale” (5) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne niezbędne  

     do otrzymania  ocen niższych (2-4) oraz spełnia wymagania niezbędne do uzyskania oceny 

     „wspaniale” stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy i umiejętności oraz zastosowanej przez 

     nauczyciela podczas zajęć formy oceniania.  

 

4. Ocenę bieżącą „dobrze” (4) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne niezbędne  

     do otrzymania ocen niższych (2-3) oraz spełnia wymagania niezbędne do uzyskania oceny 

     „dobrze” stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy i umiejętności oraz zastosowanej przez 

     nauczyciela podczas zajęć formy oceniania.  

 

5. Ocenę bieżącą „zadowalająco” (3) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne  

     niezbędne do otrzymania  oceny niższej (2) oraz spełnia wymagania niezbędne do uzyskania 

     oceny „zadowalająco” stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy i umiejętności oraz zastosowanej  

     przez nauczyciela podczas zajęć formy oceniania.  

 

6. Ocenę bieżącą „niezadowalająco” (2) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne  

     niezbędne do otrzymania  oceny „niezadowalająco” stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy  

     i umiejętności oraz zastosowanej przez nauczyciela podczas zajęć formy oceniania  

      

7. Ocenę bieżącą „nie opanował” (1) otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych  

     niezbędnych do otrzymania  oceny „niezadowalająco” stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy  

     i umiejętności oraz zastosowanej przez nauczyciela podczas zajęć formy oceniania.  

 

8. W ocenianiu bieżącym  dopuszczalne jest stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach,  

      z wyłączeniem ocen „doskonale” i  „nie opanował”.  

 

9.  Przewiduje się następujące źródła bieżącej informacji o wiedzy i umiejętnościach ucznia, prowa- 

      dzące do ustalenia oceny bieżącej: 

1)  prace klasowe, sprawdziany pisemne, testy; 

2)  kartkówki, odpowiedzi ustne;   

3)  prace domowe;  

4)  prace nadobowiązkowe wykonywane przez uczniów;  

5)  praca podczas zajęć. 

 

10.  Przy formułowaniu oceny bieżącej z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania   

 fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości 

 w tym zakresie.  

11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowania do zajęć. W tym zakresie mają zastosowanie zapisy  

       pkt. 28, 29 i 30.  

12. Brak stroju na zajęcia wychowania fizycznego jest traktowany jako nieprzygotowanie do zajęć.  

       W tym zakresie mają zastosowanie zapisy pkt. 11. 

13.  Zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych określone są w  pkt. 35 i 36.   
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14. Obowiązkowe i fakultatywne formy badania osiągnięć i ogólne zasady ich przeprowadzania  

       określa pkt. 34.   

 

 

[ Sposób ustalania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  
w klasach I-III ] 
 

15.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

       oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 u.s.o. (dot.  

       podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szcze- 

       gólności naukę języka oraz własnej historii i kultury), są ocenami opisowymi uwzględniającymi  

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

       dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazującymi potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

       związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień. 

16. W przypadku ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych będących ocenami opisowymi nie  

      mają zastosowania postanowienia Statutu dotyczące trybu i warunków otrzymywania ocen  

      klasyfikacyjnych wyższych niż przewidywane. 

 

 

Ocenienie osiągnięć edukacyjnych na drugim  etapie edukacyjnym (klasy IV – VIII) 

 

17. W klasach IV- VIII oceny bieżące oraz klasyfikacyjne ustala się w 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. 

18. W ocenianiu bieżącym  dopuszczalne jest stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach,  

        z wyłączeniem stopni: celujący i niedostateczny.  

19.  Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny bieżącej są: 

       1) zakres wiadomości i umiejętności,  

       2) rozumienie materiału naukowego,  

       3) umiejętność stosowania wiedzy,  

       4) umiejętność poprawnego posługiwania się słownictwem właściwym dla danego przedmiotu , 

       5) inne wynikające z podstawy programowej lub realizowanego programu, jeżeli nauczyciel  

           poinformował o nich uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.  

 

20.  Przewiduje się następujące źródła bieżącej informacji o wiedzy i umiejętnościach ucznia, prowa- 

        dzące do ustalenia oceny bieżącej: 

1)  prace klasowe, sprawdziany pisemne, testy; 

2)  kartkówki, odpowiedzi ustne;   

3)  prace domowe;  

4)  projekty;  

5)  prace nadobowiązkowe wykonywane przez uczniów;  

6)  praca ucznia podczas lekcji. 

 

21. Ocenę bieżącą „celujący” otrzymuje uczeń który spełnia wszystkie wymagania edukacyjne na  

       oceny niższe (2-5) oraz spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania oceny celującej  
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       stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy i umiejętności wynikających z realizowanego przez 

       nauczyciela programu nauczania oraz zastosowanej przez nauczyciela podczas formy oceniania. 

        

22. Ocenę bieżącą „bardzo dobry” (5) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na oceny  

       niższe (2-4) oraz spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania oceny „bardzo dobry”,  

       stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy i umiejętności wynikających z realizowanego przez  

       nauczyciela programu nauczania oraz zastosowanej przez nauczyciela podczas zajęć formy  

       oceniania.  

23. Ocenę bieżącą „dobry” (4) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na oceny  

       niższe (2-3) oraz spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania oceny „dobry”,  

       stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy i umiejętności wynikających z realizowanego przez  

       nauczyciela programu nauczania oraz zastosowanej przez nauczyciela podczas zajęć formy  

       oceniania.  

24. Ocenę bieżącą „dostateczny” (3) otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę  

       niższą (2) oraz spełnia wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania oceny „dostateczny”,  

       stosownie do ocenianego  zakresu wiedzy i umiejętności wynikających z realizowanego przez  

       nauczyciela programu nauczania oraz zastosowanej przez nauczyciela podczas zajęć formy  

       oceniania.  

25. Ocenę bieżącą „dopuszczający” (2) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne  

       niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny „dopuszczający”, stosownie do ocenianego  zakresu  

       wiedzy i umiejętności wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz 

       zastosowanej przez nauczyciela podczas zajęć formy oceniania. 

26. Ocenę bieżącą „niedostateczny” (1) otrzymuje uczeń, który  nie spełnia wymagań edukacyjnych  

       niezbędnych do otrzymania przez ucznia oceny dopuszczającej, stosownie do ocenianego  

       zakresu wiedzy i umiejętności wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu 

       nauczania oraz zastosowanej przez nauczyciela podczas zajęć formy oceniania.  

27. Uczeń powinien otrzymać przynajmniej jedną ocenę w miesiącu w przypadku zajęć 

   prowadzonych w wymiarze co najmniej dwóch godzin tygodniowo i nie mniej niż trzy oceny  

   w ciągu okresu w przypadku pozostałych zajęć. 

 

28.  Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak zadania domowego, brak zeszytu,  

         zeszytu ćwiczeń, w którym należało odrobić zadanie domowe,  brak koniecznych przyborów, 

         brak koniecznych materiałów do przeprowadzenia tematu lekcji wcześniej zapowiedzianych, 

         brak gotowości do odpowiedzi w formie ustnej lub pisemnej, brak stroju na zajęcia wychowania 

         fizycznego) w jednym okresie w następującej ilości: 

1) zajęcia obejmujące 5 i 6 jednostek lekcyjnych tygodniowo – 5 nieprzygotowań; 

2) zajęcia obejmujące 4 jednostki lekcyjne tygodniowo –  4 nieprzygotowania; 

3) zajęcia obejmujące 3 jednostki lekcyjne tygodniowo – 3 nieprzygotowania; 

4) zajęcia obejmujące 2 jednostki lekcyjne tygodniowo –  2 nieprzygotowania; 

5) zajęcia obejmujące 1 jednostkę lekcyjną tygodniowo – 1 nieprzygotowanie. 

 
29.   Nauczyciel odnotowuje nieprzygotowanie ucznia w dzienniku lekcyjnym, wpisując znak: („np”).  

30.   Każde kolejne nieprzygotowanie, powyżej ilości wskazanej w pkt. 28 powoduje wpisanie w dzien- 

        niku lekcyjnym uwagi o nienależytym wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych.  

31.   Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości wynikające z nieobecności w szkole. 
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32. W pierwszym dniu po feriach świątecznych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz po feriach  

       zimowych nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów ani testów. 

33.  Prac domowych nie zadaje się na weekendy, przerwy świąteczne i ferie. 

34.  Obowiązkowe i fakultatywne formy badania osiągnięć i ogólne zasady ich przeprowadzania:  

 

Forma 

 

Zasady 

 

prace klasowe, 

sprawdziany, 

testy 

 

 
1. Są obowiązkowe dla ucznia. 

2. Są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, potwierdzone 

wpisem do dziennika. 

3. Poprzedzone powtórzeniem materiału objętego sprawdzianem,  

4. Wpisane wcześniej do dziennika zajęć. 

5. W tygodniu mogą być najwyżej dwie prace klasowe lub sprawdziany 

całogodzinne, a w ciągu dnia najwyżej  jedna.  

6. Jeżeli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności, to powinien go 

napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7. Sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel ma obowiązek oddać 

w okresie do dwóch tygodni od jego napisania przez uczniów. 

8. Jeżeli sprawdzian jest oceniany punktowo i oceny wynikają z procentowego 

stosunku uzyskanych punktów do maksymalnej ilości punktów, to stosuje się 

przelicznik wynikający z tabeli w pkt. 37. 

9. Sprawdziany pisemne  powinny  być  przechowywane  i  odpowiednio 

zabezpieczone  przez nauczycieli przedmiotu do końca bieżącego roku 

szkolnego. 

10. Możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu pisemnego. 

 

 

kartkówki 

 

 
1. Są obowiązkowe dla ucznia. 

2. Trwają 10 – 15 minut. 

3. Służą kontroli bieżącego przygotowania uczniów do zajęć, dlatego mogą 

obejmować materiał z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji.  

4. Są sprawdzane i oceniane wg ustaleń nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5. Brak możliwości poprawy oceny z kartkówki. 

 

odpowiedzi 

ustne 

 

 

1. Są obowiązkowe dla ucznia. 

2. Służą kontroli bieżącego przygotowania uczniów do zajęć, dlatego mogą 

obejmować materiał z nie więcej niż 3 ostatnich lekcji.  

3. Są sprawdzane i oceniane wg ustaleń nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

4. Brak możliwości poprawy oceny z odpowiedzi. 

 

prace domowe 

 
1.   Są obowiązkowe dla ucznia. 

2.  W ciągu okresu powinna być oceniona co najmniej jedna praca domowa  

      w skali ocen od 1 – 6. 

3. Przy ocenie należy brać pod uwagę: wartość merytoryczną pracy,  

       samodzielność, oraz sposób prezentacji rozwiązania zadania.  

4.    Prace domowe mogą być wyrywkowo sprawdzane. 

5. W zależności od charakteru pracy domowej, może być ona oceniana (w pełnej 

lub niepełnej skali) lub nie. 
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6. Brak pracy domowej należy uzupełnić do następnej lekcji. Niewykonanie tego 

obowiązku skutkuje wpisaniem w dzienniku lekcyjnym uwagi o nienależytym 

wypełnianiu obowiązków szkolnych. 

7. Brak możliwości poprawy oceny z pracy domowej, jednakże uczeń może 

przedstawić nauczycielowi do sprawdzenia uzupełnioną pracę. 

praca podczas 

lekcji 

 

1. Przy ocenie bierze się pod uwagę poziom i postępy w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

przewidzianych dla danej jednostki lekcyjnej oraz stopień samodzielności 

pracy ucznia. 

2. W zależności od charakteru wykonywanych podczas lekcji ćwiczeń lub zadań 

może być ona oceniana lub nie. 

3. Brak możliwości poprawy oceny uzyskanej za pracę na danej lekcji. 

wykonywanie 

zadań 

dodatkowych 

udział  

w projektach 

1. Przy ich ocenie bierze się pod uwagę: wartość merytoryczną pracy, 

samodzielność i sposób wykonania, estetykę, sposób prezentacji. Za wykona-

nie pracy dodatkowej uczeń może otrzymać ocenę w skali od 4 do 6. 

2. Zadania dodatkowe wykonane niezgodnie z założeniami nie są oceniane. 

osiągnięcia  

w konkursach 

1. Ocenę bieżącą celujący może uzyskać uczeń osiągający co najmniej dobre 

wyniki w konkursach co najmniej na szczeblu rejonowym.  

2. Ocenę bieżącą bardzo dobry może uzyskać uczeń za bardzo dobre wyniki  

w konkursach na szczeblu szkolnym. 

 

[Zasady przeprowadzania prac pisemnych w klasach I-III i IV-VIII] 

35. Prace pisemne przeprowadzane są z uwzględnieniem następujących zasad: 

      1)  Za sprawdzian pisemny (pracę klasową, sprawdzian, test) uznaje się każdą kontrolną pisemną  

    pracę  ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą i trwający jedną  

    lub dwie jednostki lekcyjne. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne  

    uczniów do końca roku szkolnego.  

 
      2) Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na    

    najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w celu sprawdzania wiedzy  

    i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki - zakończoną  

    wystawieniem oceny. Kartkówki mogą być niezapowiedziane i nie przewiduje się poprawy  

    otrzymanego z nich stopnia. 

      3) Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że  

    zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy.  

 

      4) Uczniowie, w stosunku, do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu  

    sprawdzianu lub kartkówki zostają odpytani w formie ustnej z zakresu sprawdzianu  

    w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy lub w formie pisemnej.  

 

      5) Stwierdzenie niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania z niedozwolonych pomocy podczas 

   obowiązkowych lub fakultatywnych form badania osiągnięć uczniów (np. odpisywania podczas 

   kartkówki lub sprawdzianu, podpowiedzi od innych uczniów podczas odpytania ustnego) jest 

   podstawą do unieważnienia pracy ucznia. Fakt ten nauczyciel odnotowuje  w formie uwagi  

   w dzienniku lekcyjnym. 
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      6) Uczniowi, któremu unieważniono pracę, nauczyciel wyznacza dodatkowy termin w czasie 

   pozalekcyjnym, informując o tym rodziców i wychowawcę oddziału.   

      7) Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch  

    tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie może przeprowadzać  

    następnego sprawdzianu pisemnego.  

36.  Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych: 

      1)  Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.  

      2) Jeżeli uczeń nie może napisać pracy klasowej, sprawdzianu lub testu z całą klasą z przyczyn  

      usprawiedliwionych przez rodziców, to powinien to uczynić w najbliższym możliwym terminie.  

      Nauczyciel może wyznaczyć uczniowi termin pisania pracy podczas jego konsultacji  

      nauczycielskich w czasie pozalekcyjnym (np. o godzinie 14:30 jeden raz na 2 tygodnie). 

       3) Nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu  

      materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał  

      w terminie tego sprawdzianu z powodu jednodniowej nieobecności w szkole lub któremu 

      unieważniono pracę z powodu niesamodzielnej pracy ucznia lub korzystania przez niego  

      z niedozwolonych pomocy podczas obowiązkowych form badania osiągnięć uczniów. Tę formę  

      kontroli wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel może zastosować podczas swoich zajęć  

      w ciągu tygodnia od daty przeprowadzenia sprawdzianu w formie ustnej lub pisemnej. 

      4) Uczeń który otrzymał ze sprawdzianu pisemnego ocenę niedostateczną lub inną, z której nie 

     zadowolony, może ją poprawiać. O poprawę sprawdzianu pisemnego wnioskuje uczeń.  

     Poprawa sprawdzianu pisemnego odbywa się w formie pisemnej. Termin poprawy ustala  

     nauczyciel, informując o niej ucznia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Poprawa danej   

     pracy pisemnej odbywa się tylko raz i nie może się odbywać kosztem zajęć edukacyjnych.  

 

5)  Stopień otrzymany za poprawę sprawdzianu pisemnego wpisuje się do dziennika jako kolejną 

     ocenę bieżącą. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny,  

     uwzględniając postępy w wiedzy i umiejętnościach ucznia. 

     6) Sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu     

     tygodnia nauczyciele mogą zaplanować uczniom maksymalnie dwa sprawdziany pisemne, 

     a w ciągu jednego dnia – jeden sprawdzian. Nauczyciel planujący przeprowadzanie  

     sprawdzianu zaznacza ten fakt w dzienniku elektronicznym, o ile nie zaplanowano już w danym  

     tygodniu 2 sprawdzianów.  

    7) Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za    

     poszczególne zadania oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny.  

    8) W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w czasie przeprowadzania sprawdzianu  

    pisemnego, powinien on napisać ten sprawdzian w przeciągu 2 tygodni od powrotu na  

    zajęcia. W przypadku długotrwałej (ponad 2 tygodnie), usprawiedliwionej, nieobecności ucznia  

    w szkole nauczyciel może uzgodnić w uczniem i jego rodzicami dłuższy termin na napisanie 

    pracy pisemnej. 

37.  Jeżeli sprawdzian jest oceniany punktowo i oceny wynikają z procentowego stosunku liczby  

         uzyskanych punktów do maksymalnej ilości punktów, to stosuje się przelicznik według poniższej  

         tabeli:          
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Procentowa ilość punktów uzyskanych przez ucznia Ocena 

poniżej 30 niedostateczny  

 

 

31 - 48 

31 - 32 - dopuszczający 

33 - 46 dopuszczający 

47 - 48 + dopuszczający 

 

49 - 73 
  49 – 50 - dostateczny 

  51 – 71 dostateczny 

  72 – 73 + dostateczny 

 

74 - 88 
  74 – 75 - dobry 

  76 – 86 dobry 

  87 – 88 + dobry 

89 - 100   89 – 90 - bardzo dobry 

  91 - 95 bardzo dobry 

  95 - 100  + bardzo dobry 

 95 – 100 i zadanie 

dodatkowe,  

o podwyższonym  

stopniu trudności 

 

celujący  
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[ Sposób ustalania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  
w klasach IV-VIII ] 

 

38. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,  

       muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

       ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku  

       wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność  

       ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

      

39. W przypadku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć klasowo-lekcyjnych  

i w formie innych zajęć przez dwóch różnych nauczycieli do śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną ustala nauczyciel realizujący większą liczbę godzin w ramach tych zajęć  

w uzgodnieniu z drugim nauczycielem.  W przypadku, gdy nauczyciele realizują taka samą liczbę 

godzin zajęć, dyrektor wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za ustalenie ocen 

klasyfikacyjnych. 

40. Ocena klasyfikacyjna śródroczna uwzględnia osiągnięcia edukacyjne i postępy ucznia  

z pierwszego okresu roku szkolnego. Ocenę  śródroczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny 

bieżące uzyskane przez ucznia w pierwszym okresie według stanu na dzień, w którym przypada 

obowiązek ustalenia tej oceny. Ocena śródroczna nie może być ustalana jako średnia 

arytmetyczna wszystkich ocen bieżących. 

41.  Nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę co najmniej na miesiąc przed   
        śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanej ocenie  
       niedostatecznej. Informacja musi być przekazana uczniowi i jego rodzicom w sposób 
       skuteczny, tzn. że nauczyciel musi posiadać potwierdzenie faktu poinformowania ucznia  
       i jego rodzica.  

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

       uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę  

       możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

43. Roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia osiągnięcia edukacyjne i postępy ucznia z całego  

      roku szkolnego. Ocenę  roczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny bieżące uzyskane przez 

       ucznia w ciągu roku szkolnego według stanu na dzień, w którym przypada obowiązek ustalenia tej  

       oceny. Przy ustalaniu oceny rocznej nauczyciel uwzględnia ocenę uzyskaną za pierwszy okres.  

44.  Ocena roczna nie może być ustalana jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen bieżących. 

45. Ustalenie ostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej następuje co najmniej  na dwa dni przed  

       rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

46. Laureaci i finaliści przedmiotowych konkursów o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych  

       zajęć edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną - celujący. 

  47.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna  roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona  w wyniku egzaminu sprawdzającego lub poprawkowego,  

a z dodatkowych zajęć edukacyjnych tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego. 
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§ 42  

Ocenienie zachowania na pierwszym etapie edukacyjnym 
 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli  

     oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

     i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

2. Ocenianie zachowania ma charakter ciągły. Ocena bieżąca zachowania jest ustalana jeden raz  

      w miesiącu.  

3. Dokumentacja dotycząca bieżącego ocenienia zachowania uczniów prowadzona jest w dzienniku  

      lekcyjnym, gdzie wpisywane są w rubryce ,,zachowanie” litery A,B,C,D, które oznaczają: 

       1)  A - zachowanie przykładne; 

       2)  B - zachowanie poprawne; 

       3)  C - zachowanie budzące zastrzeżenia; 

       4)  D – zachowanie niewłaściwe. 

 

4.   Oceny, o których mowa w pkt. 3  dotyczą: 

       1) przygotowania ucznia do lekcji; 

       2) wykonywania poleceń nauczycieli i osób pracujących szkole; 

       3) przygotowania potrzebnych do lekcji i zajęć pomocy naukowych; 

       4) udziału w pracach zespołu klasowego; 

       5) wypełniania przydzielonych obowiązków; 

       6) używania zwrotów grzecznościowych, dbania o kulturę języka; 

       7) przyznawania się do popełnionych błędów; 

       8) dotrzymywania obietnic; 

       9) mówienia prawdy; 

       10)  unikania skarżenia; 

       11)  udzielania pomocy innym; 

       12)  dbania o czystość miejsca pracy; 

       13)  dbania o estetyczny wygląd zeszytów, książek, przyborów; 

       14) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły, 

              kolegów; 

       15)  szanowania poglądów i przekonań innych osób, godności osobistej każdego człowieka. 

 

5. Zachowanie przykładne (A) otrzymuje uczeń, który wywiązuje się z powierzonych zadań  

      i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje inicjatywę i samodzielność. Jest  

      pracowity(-a) i wytrwały(-a) w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje  

      w zespole. Jest opiekuńczy(-a), troskliwy(-a), koleżeński(-a), prawdomówny(-a), kulturalny(-a). 

      Dotrzymuje zawartych umów. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia  

      codziennego. Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania i działania oraz ocenić  

      zachowanie innych. Zna zasady bezpieczeństwa i ich przestrzega 

6.  Zachowanie poprawne (B) otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je  

      stosuje. Stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje oceniać 

      własne zachowanie. Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie zawsze dotrzymuje  

      obietnic i zobowiązań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się przestrzegać  

      bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać umów. Radzi sobie z własnymi 

      emocjami. Potrafi pracować w zespole. 
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7.  Zachowanie budzące zastrzeżenia (C) otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe i zasady 

      kulturalnego zachowania. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie, na czym polega 

      koleżeństwo. Widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych. Ma problemy z oceną własnych 

      zachowań i opanowaniem emocji. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami 

      budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. 

8. Zachowanie niewłaściwe (D) otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe i zasady  

       kulturalnego zachowania, lecz ich nie przestrzega. Ma problemy ze zrozumieniem pojęcia 

       koleżeństwa. Nie potrafi wskazać swych negatywnych zachowań. Nie wykazuje poprawy  

       zachowań budzących zastrzeżenia. Ma problemy z opanowaniem emocji. Mimo upomnień nie 

       dostosowuje się do norm zachowań obowiązujących w szkole i poza nią. 

9.  Śródroczna  i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

       obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

10. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca oddziału na podstawie  

       rozpoznania własnego, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez 

       ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie  

       Szkoły oraz po wysłuchaniu samooceny ucznia. 

§ 43 

[ Ustalanie oceny zachowania klasach IV-VIII ] 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli  

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

2.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia (stosunek do obowiązków szkolnych); 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV - VIII ustala się 

według sześciostopniowej  skali:  

1) wzorowe,   

2) bardzo dobre,   

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 



44 

 

4.    Ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca uwzględnia następujące kryteria ogólne: 

1)  ocenę wzorową może otrzymać uczeń, wobec którego nie występują powtarzające się uwagi  

     w zakresie jakiegokolwiek obszaru, o których mowa w pkt. 2, w tym również nie otrzymał uwagi    

     związanej z nieprzygotowaniem do zajęć wpisanych w dzienniku elektronicznym w zakładce  

     <<uwagi>>; 

2) ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, wobec którego występują powtarzające się uwagi 

      w zakresie jednego obszaru, o których mowa w pkt. 2, w tym również otrzymał co najwyżej 2 uwagi    

     związane z nieprzygotowaniem do zajęć wpisane w dzienniku elektronicznym w zakładce  

     <<uwagi>>; 

3) ocenę dobrą może otrzymać uczeń, wobec którego występują powtarzające się uwagi  

      w zakresie dwóch obszarów, o których mowa w pkt. 2, w tym również otrzymał 3 uwagi    

     związane z nieprzygotowaniem do zajęć wpisane w dzienniku elektronicznym w zakładce  

     <<uwagi>>; 

4)  ocenę poprawną może otrzymać uczeń, wobec którego występują powtarzające się uwagi  

      w zakresie trzech obszarów, o których mowa w pkt. 2, w tym również otrzymał 4 uwagi    

      związane z nieprzygotowaniem do zajęć wpisane w dzienniku elektronicznym w zakładce 

      <<uwagi>>; 

5)  uczeń, wobec którego są powtarzające się uwagi w zakresie czterech obszarów, o których  

      mowa w pkt. 2 lub który uporczywie nie respektuje zasad dobrego zachowania w zakresie jednego 

     obszaru, o których mowa w pkt. 2, w tym również otrzymał co najwyżej 5 uwag    

     związanych z nieprzygotowaniem do zajęć wpisanych w dzienniku elektronicznym w zakładce 

      <<uwagi>> może otrzymać co najwyżej nieodpowiednią  ocenę zachowania;   

6) uczeń, wobec którego są powtarzające się uwagi w zakresie pięciu obszarów, o których  

      mowa w pkt. 2 lub który uporczywie nie respektuje zasad dobrego zachowania w zakresie 

      dwóch lub więcej obszarów, o których mowa w pkt. 2, w tym również otrzymał więcej niż 5   

      uwag związanych z nieprzygotowaniem do zajęć  wpisanych w dzienniku elektronicznym  

      w zakładce <<uwagi>>, a podejmowane przez wychowawcę oddziału działania nie przynoszą  

      efektów w postaci poprawy zachowania - otrzymuje naganną  ocenę zachowania; 

7)  przez sformułowanie „powtarzające się uwagi” należy rozumieć trzy lub więcej uwag w ciągu   

      danego okresu wyrażających zastrzeżenia w zakresie danego obszaru, o których mowa w pkt.2; 

8)  przez sformułowanie „uporczywie nie respektuje” należy rozumieć pięć lub więcej uwag w ciągu  

      danego okresu wyrażających zastrzeżenia w zakresie danego obszaru, o których mowa w pkt.2; 

       9)   ilości uwag związanych z nieprzygotowaniem się do zajęć, o których mowa w ppkt. 1-6 odnoszą   

            się do postanowień zawartych w  § 41, pkt. 28-30; 

 

5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia. 
      1)  Ocenę dobrą  (db) otrzymuje uczeń, który:   

a) przestrzega Statutu Szkoły, zarządzeń Dyrekcji Szkoły oraz zachowuje się  

        w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób;  

b) jest systematyczny w nauce; 

c) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

d) wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczycieli; 

e) systematycznie uczęszcza do szkoły, w terminie wyznaczonym przez wychowawcę  

usprawiedliwia nieobecności;  

f) sporadycznie otrzymuje uwagi, w ciągu okresu otrzymał nie więcej niż 3 pisemne  

uwagi o niewłaściwym zachowaniu; 

g) potrafi dostrzec swoje przewinienia i stara się poprawić; 

h) nie ulega nałogom;  

i) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek; 

j) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom; 
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k)    w ciągu okresu spóźnił się na zajęcia z przyczyn nieusprawiedliwionych nie więcej niż  

        3 pojedynczych godzin lub jednego całego dnia; 

l)   w ciągu danego okresu ma nie więcej niż 3 godziny  nieusprawiedliwionych nie-

obecności; 

k) nie używa wulgarnego słownictwa i niewłaściwych gestów; 

l) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą; 

m) dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd (nie nosi ekstrawaganckich fryzur, nie 

farbuje włosów, ma zawsze stosowny strój zasłaniający ciało, nie nosi poszarpanych  

lub dziurawych spodni, nie nosi makijażu ani nie maluje paznokci); 

n) szanuje mienie społeczne, dba o sprzęt szkolny; 

o) nosi strój galowy w święta narodowe i szkolne. 

2)  Ocenę bardzo dobrą  (bdb) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę  dobrą   

   a dodatkowo: 

a) czynnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy; 

b) charakteryzuje go wysoka kultura osobista;  

c) okazuje życzliwość i pomoc koleżeńską;  

d) w ciągu danego okresu nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień ani nieobecności; 

e) pomaga przygotować uroczystości klasowe; 

f) bierze udział w konkursach szkolnych; 

g) godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach szkolnych, 

patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, akcjach 

charytatywnych, zawodach sportowych  itp.); 

h) zawsze dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd (nie nosi ekstrawaganckich fryzur, 

nie farbuje włosów, ma zawsze stosowny strój zasłaniający ciało, nie nosi 

poszarpanych  lub dziurawych spodni, nie nosi makijażu ani nie maluje paznokci). 

   3)  Ocenę wzorową  (wz) otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą   

     a dodatkowo; 

a) sumiennie traktuje obowiązki dotyczące nauki, frekwencji, działalności społecznej; 

b) rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia również poza szkołą; 

c) reprezentuje szkołę i osiąga sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, konkursach; 

d) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne; 

e) bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego,  

w kołach zainteresowań; 

f) jest uczciwy w codziennym postępowaniu; 

g) wyraża sprzeciw wobec aktów wandalizmu, reaguje na otaczające zło; 

h) wzorowo dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd (nie nosi ekstrawaganckich fryzur, 

nie farbuje włosów, ma zawsze stosowny strój zasłaniający ciało, nie nosi poszarpanych  

lub dziurawych spodni, nie nosi makijażu ani nie maluje paznokci). 

 

        4)   Ocenę poprawną  (popr) otrzymuje uczeń, który:   

a) zasadniczo przestrzega postanowień Statutu Szkoły, a w przypadku drobnego jego 

naruszenia, po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie; 

b) w okresie ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych;  

c) w okresie ma nie więcej niż 5 spóźnień nieusprawiedliwionych; 

d) często nie wywiązuje się z powierzonych zadań; 

e) nie angażuje się w życie klasy, środowiska; 

f) w ciągu okresu otrzymał nie więcej niż 6 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, 

g) nie ulega nałogom; 
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h) nie używa wulgarnego słownictwa i niewłaściwych gestów; 

i) nie zawsze  nosi strój galowy  w święta narodowe i szkolne; 

j) zdarza mu się nie mieć obuwia zamiennego (do 3 razy w okresie); 

k) stara się dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd (stara się nie nosić 

ekstrawaganckich fryzur i nie farbować włosów, mieć stosowny strój zasłaniający ciało  

i nie nosić poszarpanych  lub dziurawych spodni, nie nosi makijażu ani nie maluje 

paznokci), prawidłowo reaguje na uwagi nauczycieli w tym zakresie; 

l) szanuje mienie społeczne, dba o sprzęt szkolny; 

m) środki zaradcze podejmowane przez nauczycieli i rodziców przynoszą pozytywne 

rezultaty. 

 

      5) Ocenę nieodpowiednią (ndp) otrzymuje uczeń, który:   

a) często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów; 

b) lekceważy obowiązki szkolne; 

c) opuszcza wiele zajęć bez usprawiedliwienia (do 20 godzin w okresie); 

d) nie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje); 

e) spóźnia się bardzo często -  ma powyżej 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w okresie;  

f) nie przygotowuje się do zajęć szkolnych;  

g) odmawia udziału w pracy na rzecz klasy, przeszkadza innym w jej wykonaniu;  

h) lekceważy i ośmiesza uczniów aktywnych;  

i) nie wypełnia powierzonych mu obowiązków;  

j) cechuje go bardzo niska kultura osobista;  

k) obraźliwie odnosi się do nauczycieli i kolegów, zachęca innych do  takich zachowań; 

l) ulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów; 

m) niszczy mienie szkolne lub mienie prywatne; 

n) jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych; 

o) nie przestrzega zasad BHP na terenie szkoły i w czasie wycieczek; 

p) bierze udział w bójkach; 

r)  uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą pozytywnego  skutku; 

s)  wychodzi poza teren szkoły w czasie lekcji lub przerw; 

           t) nie wykazuje należytej dbałości o higienę osobistą i estetyczny wygląd (nosi ekstra- 

               waganckie fryzury lub farbuje włosy, nie nosi stosownego stroju zasłaniającego ciało  

               nosi poszarpane  lub dziurawe spodni, nosi makijaż, maluje paznokcie), nie zawsze  

               prawidłowo reaguje na uwagi nauczycieli w tym zakresie. 

 

      6)   Ocenę naganną  otrzymuje uczeń, którego dotyczą kryteria na ocenę nieodpowiednią,  

         a ponad to mają do nie zastosowanie co najmniej dwa spośród poniższych kryteriów: 

a) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska; 
b) bierze udział w bójkach, uczestniczy w pobiciach, wymuszeniach, kradzieżach na   

terenie szkoły i poza nią; 
c) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; 
d) świadomie niszczy, dewastuje mienie szkolne i społeczne; 
e) stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie; 
f)    w okresie ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności; 
g) działa w nieformalnych grupach; 
h) w wyniku swojego postępowania otrzymał nadzór kuratora;    
i)    nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych; 
j)    uporczywie lekceważy postanowienia statutu w zakresie należytej dbałości o higienę 

osobistą i estetyczny wygląd (nosi ekstrawaganckie fryzury lub farbuje włosy, nie nosi 
stosownego stroju zasłaniającego ciało, nosi poszarpane  lub dziurawe spodni, nosi 
makijaż, maluje paznokcie), nie stosuje się do uwag nauczycieli w tym zakresie. 
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6.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne  

      dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na 

      podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

      nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie  

     z postanowieniami pkt. 1 przy uwzględnieniu samooceny ucznia, opinii wszystkich  

      nauczycieli uczących w klasie, zespołu klasowego, oraz uwag innych pracowników szkoły. 

8. Wychowawca oddziału ustala ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania na podstawie  

      stopnia spełniania przez ucznia wymagań, o których mowa w pkt.2. W tym celu wychowawca oddziału 

      wykorzystuje wszystkie dostępne źródła informacji o funkcjonowaniu ucznia w szkole i środowisku,  

      w szczególności: 

      a) opinie nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale o zachowaniu ucznia  

      b) uwagi zapisane w dzienniku lekcyjnym o zachowaniu ucznia w szkole podczas zajęć i przerw; 

      c) uwagi o zachowaniu ucznia przekazywane ustnie  przez nauczycieli i pracowników szkoły; 

      d) wyniki własnej obserwacji zachowania, aktywności i postaw ucznia; 

      e) informacje o zachowaniu, aktywnościach i postawach  ucznia przekazywane przez inne osoby 

            (uczniów, rodziców, osoby ze środowiska lokalnego), w razie potrzeby po ustaleniu stopnia ich 

           wiarygodności; 

      f)  inne źródła jak prasa, Internet, itp. 

 
9.  Zachowanie ucznia jest na bieżąco monitorowane przez wychowawcę, który stosownie do sytuacji  

      podejmuje działania korygujące zachowanie ucznia, o których informuje rodziców ucznia.  

      Wychowawca gromadzi dokumentację z podejmowanych działań. 

10. Opinie nauczycieli będące podstawą do ustalenia oceny zachowania uczniów powinny być 

wyrażone w formie pisemnej i przechowywane przez wychowawcę w jego dokumentacji 

(np. zeszyty spostrzeżeń, propozycje śródrocznej i rocznej oceny wyrażone przez nauczycieli 

uczących w danej klasie na arkuszu oceny zachowania uczniów sporządzonym przez 

wychowawcę). 

§ 44 

[ Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych ] 

1. Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  

    edukacyjnych, jeśli: 

    1)  posiada mniej niż 5 % nieusprawiedliwionych godzin na zajęciach z danego przedmiotu; 

    2)  przystąpił do wszystkich prac klasowych, sprawdzianów i testów z uwzględnieniem dodatkowych  

         terminów oraz skorzystał z możliwości ich poprawienia; 

    3) posiada w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń wszystkie prace domowe i wypraco- 

         wania; 

    4) prowadził na bieżąco zeszyt przedmiotowy, a w przypadku nieobecności uzupełniał brakujące 

         notatki w terminie uzgodnionym z nauczycielem; 

    5) dodatkowo z wychowania fizycznego: posiada mniej niż 5 % godzin, podczas których nie ćwiczył 

        (m.in. z powodu braku stroju gimnastycznego), uczestniczył we wszystkich testach 

        sprawnościowych, z uwzględnieniem dodatkowych terminów i skorzystał z możliwości ich 

        poprawienia; 
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    6) średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w ciągu roku szkolnego  

         z danych zajęć edukacyjnych różni się od oceny, o jaką ubiega się uczeń, wyrażonej w postaci 

         liczbowej o nie więcej niż 0,5.  

2. Nie później niż na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego  

     rodzice składają do nauczyciela prowadzącego zajęcia pisemny wniosek o umożliwienie 

     otrzymania oceny rocznej wyższej niż przewidywana. 

3.  Nauczyciel sprawdza czy uczeń spełnia wszystkie warunki, o których mowa w pkt. 1 i wówczas: 

     1) jeśli uczeń spełnia wszystkie warunki, nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu, uwzględnia- 

          jącego wymagania edukacyjne na daną ocenę podane przez  nauczyciela na początku roku.  

          Sprawdzian może mieć formę wynikającą ze specyfiki zajęć, przy czym: 

          a) sprawdzian z wychowania fizycznego odbywa się w formie sprawdzianu praktycznego; 

           b) sprawdzian z zajęć komputerowych, informatyki, plastyki, muzyki i techniki może mieć formę  

              pisemną lub praktyczną; 

          c) sprawdzian z pozostałych zajęć powinien mieć formę pisemną. 

     2) w przeciwnym wypadku nauczyciel informuje o tym fakcie ucznia i jego rodziców na piśmie  

          z podaniem uzasadnienia. 

     3)  sposób postępowania z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania określa pkt.6. 

4. Jeśli uczeń uzyska co najmniej 85 % możliwych do zdobycia punktów, wówczas nauczyciel  

     stwierdza pozytywny wynik sprawdzianu i ustala ocenę, o jaką się ubiegał uczeń. 

     W wypadku innego wyniku sprawdzianu ocena nie ulega zmianie. 

5. Ocena ustalona zgodnie z pkt. 1-4 jest ostateczna z zastrzeżeniem Art. 44n ustawy o systemie 

    oświaty (możliwość zgłoszenia zastrzeżeń w sprawie sposobu ustalenia oceny). 

6.  Dokumentację związaną z wykonaniem działań, o których mowa w pkt. 1-5 nauczyciel przechowuje 

    do końca roku szkolnego. Z początkiem nowego roku szkolnego przekazuje ją do archiwum 

    szkolnego. 

§ 45 

[ Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ] 

 

1. W celu otrzymania przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, uczeń lub   

     jego rodzice składają do wychowawcy oddziału pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie oceny 

     zachowania ucznia. 

2. Prośbę należy złożyć nie później niż na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

     Pedagogicznej. 

3. Prośba powinna zawierać uzasadnienie wskazujące na okoliczności, które mogłyby zaważyć na  

    ustaleniu wyższej niż przewidywana oceny zachowania. 

4. Prośbę o ponowne ustalenie oceny zachowania można złożyć, jeżeli są spełnione co najmniej trzy, 

     spośród poniższych warunków: 

     1)  uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych; 

     2)  uczeń naprawił wszystkie szkody i nie zalega ze zwrotem szkolnego mienia; 



49 

 

     3)   uczeń nie wszedł w konflikt z prawem; 

     4) uczeń wywiązał się z ewentualnych kontraktów zawartych z wychowawcą, pedagogiem,  

           Dyrektorem lub innym nauczycielem; 

     5)   nie udzielono uczniowie kary statutowej. 

      

5. W przypadkach, jeżeli uczeń w sposób rażący  naruszył  statut Szkoły (palenie papierosów, picie 

    alkoholu, kradzieże, wagary, bójki, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi/koleżanki,  

    kolizja z prawem, stosowanie środków odurzających), wychowawca oddziału odmawia uczniowi  

    otrzymania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Wychowawca rozpatruje prośbę w ciągu dwóch dni. Informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej 
    ocenie zachowania, na piśmie, z podaniem uzasadnienia. 

7. Jeżeli wychowawca oddziału uzna, że zostały spełnione kryteria, na wyższą niż przewidywana  

    ocena zachowania decyduje, w terminie 3 dni roboczych o podwyższeniu oceny. 

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące ustalonej rocznej oceny  
     klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy ocena ta została ustalona w sposób niezgodny  
     z przepisami prawa. 

 

§ 46 
[ Egzaminy klasyfikacyjne ] 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja . 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć  

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin  klasyfikacyjny,  o którym  mowa  w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust 1b  ustawy o systemie 

oświaty,  przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. W przypadku konieczności przeprowadzenia większej liczby egzaminów klasyfikacyjnych, 

przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 
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9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  

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

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

Dyrektora Szkoły. 

13.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m  

i art. 44n ustawy o systemie oświaty. 

§ 47 

 [ Egzaminy poprawkowe. Art. 44m. uso ] 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał   

     negatywną ocenę z: 

     1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

     2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniej-  

         szości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych  

         zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę rodzica. Prośba o egzamin poprawko- 

     wy składana jest najpóźniej na dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  Pedago- 

     gicznej. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć kompute- 

     rowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu  

     poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 

     wychowawczych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której  

     wchodzą: 

     1) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

         komisji;        

     2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;                         

     3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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7. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na  

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

     Szkoły  powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia  

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

     w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczegól-
ności: 
1) nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

       3) termin egzaminu poprawkowego; 
       4) imię i nazwisko ucznia; 
       5) zadania egzaminacyjne; 
       6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

10. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,  

       z  zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

 

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

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

       dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo  

       wyższej i powtarza klasę. 

 

13. 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka  

       mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te  

       zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 48 

[ Wnoszenie zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania.- Art. 44n. uso ] 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna   

    ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały  

    ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

 

2.  Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej    

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

     w  terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

 

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

     klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania  

     tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:  



52 

 

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

         wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć  

         edukacyjnych;  

     2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną   

         zachowania.  

4.  Ustalona przez komisję, o której mowa w pkt. 3, roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

     oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.   

     Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej  oceny  

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

     poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1.  

 

5.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3  

      ppkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym  

     przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

6. Przepisy pkt. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć   

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

     zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym  

     przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w pkt. 3, jest ostateczna. 

 

7.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki,  

     informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego na przede wszystkim formę zadań  

     praktycznych. 

9.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od  

     dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

10. W skład komisji przeprowadzające sprawdzian wchodzą: 

      1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji; 

      2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

      3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

11. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na  

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

Dyrektor Szkoły  powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szcze- 

      gólności: 

      1) nazwę zajęć, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

       3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

       4) imię i nazwisko ucznia; 

       5) zadania sprawdzające; 

       6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
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13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych   

       odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
14.  W celu  ustalenia  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania  Dyrektor Szkoły  powołuje  komisję,  

       w skład której wchodzą: 

       1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji; 

       2) wychowawca oddziału; 

       3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tym oddziale; 

       4) pedagog; 

       5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

       6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

       7) przedstawiciel rady rodziców. 

15. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenie  

      zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

      równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

16. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

      1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

      2) termin posiedzenia komisji; 

      3) imię i nazwisko ucznia; 

      4) wynik głosowania; 

      5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 49 

[ Informacja o warunkach promocji i ukończenia szkoły, w tym promocji z wyróżnieniem ] 

 

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

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku  

    szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy  

    przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu 

    opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

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

     wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może 

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

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

     w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

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

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem 

art. 44m ust. 6. 

 

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

     kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu  

     umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  
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     w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy  

     – Prawo oświatowe. 

  

6.  Na klasyfikację końcową składają się:  

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

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

          dnio w klasach programowo niższych, oraz  

     3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.  

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.  
 

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

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

    1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

    2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Począwszy od klasy IV uczeń, który z wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć  

      edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, oraz co najmniej bardzo   

      dobrą roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

      z wyróżnieniem. 

11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne z religii, do średniej ocen wlicza się  

      także oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

12. Uczeń kończy szkołę podstawową 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. 

 
13. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne z religii, do średniej ocen wlicza się 

także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

14. Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych 

średnią ocen 5.0 (oceny nie mogą być niższe od bardzo dobrych) i wzorowe zachowanie zostaje 

wpisany do  Złotej Księgi Szkoły. 

 
 

Rozdział 7 
Uczniowie szkoły 

 
§ 50 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,  

w tym z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami oceniania zachowania oraz sposobami  

i warunkami oceniania; 
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4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;  

6) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce; 

7) powtórzenia i ugruntowania wiedzy i umiejętności; 

8) ochrony i poszanowania jego godności; 

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób; 

10) wykorzystania przerw między zajęciami na wypoczynek; 

11) uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

12) korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej; 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego; 

14)  korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć 

edukacyjnych; 

15) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność  

w organizacjach szkolnych; 

16) redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

 
§ 51 

1. Uczeń ma obowiązek: 
1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych i stosowania się do poleceń nauczyciela; 

2) terminowego dostarczenia wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach; 

3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły; 

4) przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych na terenie Szkoły; 

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników oraz pozostałych uczniów; 

6) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły; 

 

7) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i przygotowywania się 

do nich; 

8) punktualnie przychodzić na zajęcia, w czasie lekcji przebywać w sali; 

9) wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę;  

10) uzupełniania braków wynikających z nieobecności w Szkole; 

11) godnego reprezentowania Szkoły na zewnątrz; 

12) szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka; 

13) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw; 

14) dbania o własne zdrowie i higienę (uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa    

narkotyków ani żadnych środków odurzających, jest czysty i schludny); 
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15) dbania o mienie Szkoły; w przypadku zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia ponoszą  

odpowiedzialność materialną w wysokości przywrócenia mienia do stanu poprzedniego; 

16)  właściwego reagowania na zło i krzywdę zauważoną w Szkole i poza nią;  

17)  przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności; 

18)  odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków; 

19)  bycia odpowiedzialnym za własne zdrowie i życie. 

2. Zasady ubierania się uczniów na terenie Szkoły i schludnego wyglądu ucznia : 

1) obowiązuje zakaz farbowania włosów oraz stosowania makijażu; 

2) obowiązuje zakaz noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub 

innych dzieci, w szczególności długich, wiszących kolczyków, bransolet, łańcuchów, itp.; 

3) obowiązuje zakaz zakładania kapturów na głowę podczas pobytu w szkole; 

4) obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły obuwia zmiennego, nie zagrażającego 

zdrowiu; 

5) obowiązek noszenia stroju gimnastycznego na lekcje wychowania fizycznego. 

3. Warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na  

    terenie Szkoły: 

 1) za zgodą rodziców wyrażoną wobec wychowawcy oddziału, uczeń może wnosić do Szkoły  

               telefon komórkowy w celu pilnego kontaktu z rodzicami w wyjątkowych sytuacjach; 

 2) na wniosek rodzica i za zgodą Dyrekcji Szkoły uczeń może wnosić do szkoły inne urządzenia  

               elektroniczne; 

     3) Szkoła nie ponosi  odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na jej terenie telefony  

               lub inne urządzenia elektroniczne; 

 4) podczas pobytu ucznia w Szkole obowiązuje całkowity zakaz włączania telefonów komór- 

          kowych oraz urządzeń do zapisu dźwięku lub obrazu bez zgody Dyrekcji Szkoły; 

 5) w wyjątkowej sytuacji, za zgodą nauczyciela, pod którego opieką się znajduje w danej 

           sytuacji i w jego obecności włączyć telefon i zrealizować połączenie z rodzicami,  

           a następnie wyłączyć urządzenie; 

 6) nieprzestrzeganie ustaleń zawartych z pkt. 1-5 skutkuje złożeniem telefonu komórkowego lub  

          innego urządzenia elektronicznego w depozycie, w sekretariacie szkoły po uprzednim jego 

          wyłączeniu. Urządzenie zostaje wydane rodzicowi ucznia w każdym czasie w godzinach 

          pracy sekretariatu szkoły i za potwierdzeniem. 

 

4. Zabrania się uczniom wnoszenia na teren Szkoły materiałów, środków i urządzeń, które mogą  

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ucznia, jego zdrowia lub życia oraz mienia szkolnego,  

w szczególności: 

a) wyrobów alkoholowych; 

b) wyrobów tytoniowych; 

c) środków odurzających; 
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d) przedmiotów niebezpiecznych (jak ostre narzędzia, łańcuchy, itp.); 

e) gazy, petardy, itp.  

           

§ 52 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) za rzetelną naukę;   

2) wzorowe zachowania; 

3) pracę na rzecz Szkoły; 

4) wybitne osiągnięcia edukacyjne  

5) wybitne osiągnięcia sportowe; 

6) pracę społeczną; 

7) świadczenie wolontariatu.  

2. Formami nagradzania uczniów są: 

1)  indywidualna pochwała ustna nauczyciela lub wychowawcy; 

2)  pochwała ustna nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy; 

  3)  pochwała pisemna nauczyciela lub wychowawcy (zapis w dzienniku lekcyjnym); 

  4)  pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy (odnotowana w dzienniku); 

  5)  pochwała Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej; 

  6)  dyplom uznania i nagroda wręczona na apelu przez nauczyciela lub Dyrektora Szkoły; 

  7)  list pochwalny; 

      8)  nagroda rzeczowa; 

 9)  wpis do Złotej Księgi; 

10) uzyskanie tytułu „Prymusa”; 

11) uzyskanie tytułu „Sportowca Roku”; 

12) uzyskanie tytułu „Super Kolega”, „Super Koleżanka”. 

3. O przyznanej uczniowie nagrodzie wychowawca zawiadamia rodziców nagrodzonego ucznia. 

4. Nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody. 

Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu przyjęcia zastrzeżeń. 

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 rozpatruje Dyrektor. 

 

 

§ 53 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w § 51 uczeń może być ukarany. 

2. W Szkole ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie ustne  nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie pisemne nauczyciela lub wychowawcy (zapis w dzienniku lekcyjnym); 

3) upomnienie Dyrektora Szkoły (odnotowane w dzienniku); 

4) nagana Dyrektora Szkoły (odnotowana w dzienniku); 

5) zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasy lub szkoły, lub innej organizacji 

oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) zawieszenie ucznia w przywilejach takich, jak: udział w dyskotekach, konkursach 

szkolnych, reprezentowanie szkoły na zewnątrz na określony czas; 
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7) przeniesienie decyzją Rady Pedagogicznej do klasy równoległej; 

8) złożenie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodzinną ucznia oraz wnioskowanie w sprawie 

ucznia przejawiającego demoralizację). 

3. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary bez zachowania 

zasady gradacji kar: 

1) świadome niszczenie, dewastowanie mienia szkolnego i społecznego; 

2) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia; 

3) spowodowanie poważnego zagrożenie dla środowiska swoim zachowaniem; 

4) udział w bójkach, uczestnictwo w pobiciach, wymuszeniach, kradzieżach na   terenie szkoły  

i poza nią; 

5) znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi; 

6) stosowanie szantażu, wyłudzanie, zastraszanie; 

7) bardzo duża ilość godzin nieusprawiedliwionych (powyżej 20 godzin w danym okresie); 

8) działalność w nieformalnych grupach; 

9) otrzymanie przez ucznia nadzoru kuratora w wyniku swojego postępowania;    

10) brak poprawy zachowania mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych; 

11) uporczywe lekceważenie postanowień statutu w zakresie należytej dbałości o higienę 

osobistą i estetyczny wygląd (nosi ekstrawaganckie fryzury lub farbuje włosy, nie nosi 

stosownego stroju zasłaniającego ciało, nosi poszarpane  lub dziurawe spodni, nosi makijaż, 

maluje paznokcie), brak właściwej reakcji na uwagi nauczycieli w tym zakresie. 

 

5. O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców. Rodzic potwierdza 

własnoręcznym podpisem zapoznanie się z informacją. 

6. Od udzielonej kary uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do Dyrektora. Odwołanie składa się 

na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia rodziców. 

7.    Uczeń lub rodzic może odwołać się od wymierzonej kary na piśmie z podaniem uzasadnienia do 

Dyrektora Szkoły w ciągu trzech dni od powzięcia informacji o karze. 

8.    Odwołanie rozpatruje Dyrektor Szkoły przy udziale Komisji w składzie: wicedyrektor, wychowawca 

oddziału oraz pedagog. 

9.     Kara może zostać utrzymana, zawieszona lub anulowana przez Dyrektora Szkoły po rozpatrzeniu 

sprawy przez Komisję w ciągu tygodnia od złożenia odwołania, o czym informuje się ucznia i jego 

rodziców na piśmie. 

 

§ 54 

1. Dyrektor może wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesieniu ucznia do  

     innej szkoły w przypadku wyczerpania przez Szkołę działań wychowawczych i dyscyplinujących ze  

     stosowaniem kar włącznie i brakiem poprawy zachowania ucznia, gdy ma miejsce; 

1) świadome, powtarzające się niszczenie, dewastowanie mienia szkolnego i społecznego; 

2) umyślne działania powodujące powstawanie  uszczerbku na zdrowiu innych uczniów; 

3) stwarzanie poważnego zagrożenie dla środowiska swoim zachowaniem; 

4) udział w bójkach, uczestnictwo w pobiciach, wymuszeniach, kradzieżach na   terenie szkoły  

i poza nią; 
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5) powtarzające się przypadki znęcania fizycznego lub psychicznego nad słabszymi; 

6) powtarzające się przypadki stosowania szantażu, wyłudzania, zastraszania; 

7) bardzo częste przypadki wagarowania; 

8) działalność w nieformalnych grupach; 

9) otrzymanie przez ucznia nadzoru kuratora w wyniku swojego postępowania;    

10) uporczywe lekceważenie postanowień statutu w zakresie należytej dbałości o higienę 

osobistą i estetyczny wygląd powodujące zagrożenie demoralizacją innych uczniów (noszenie 

bardzo ekstrawaganckiej fryzury, noszenie niestosownego stroju odsłaniającego ciało lub  

w inny sposób nie przystającego do statusu ucznia szkoły podstawowej). 

 

2.  Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły Dyrektor może zasięgnąć   

      opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§ 55 

1. Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami estetyki  

i higieny osobistej. 

2. W Szkole zabrania się uczniom łamania postanowień Statutu dotyczących obowiązków ucznia,  

a w szczególności:  

      1) stosowania makijażu;  

      2) malowania paznokci;  

      3) farbowania włosów; 

      4) noszenia ekstrawaganckich fryzur lub tatuaży, w tym związanych z subkulturami młodzieży; 

      5)  niszczenia, dewastowania mienia szkolnego i społecznego; 

     6) zachowań grożących spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu innego ucznia; 

      7) zachowań mogących spowodować poważne zagrożenie dla środowiska; 

      8) udziału w bójkach, uczestnictwa w pobiciach, wymuszeniach, kradzieżach na   terenie szkoły  

          i poza nią; 

      9) znęcania się fizycznego lub psychicznego nad słabszymi; 

     10) stosowania szantażu, wyłudzania, zastraszania; 

     11) nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć lub spóźniania się na zajęcia; 

     12) działalności w nieformalnych grupach;    

     13) nieprzestrzegania postanowień statutu w zakresie należytej dbałości o higienę osobistą i este- 

           tyczny wygląd; 

 

3. Uczniowie nie mogą nosić emblematów zwaśnionych klubów sportowych (np. szalików)  

i ekstrawaganckich ozdób. 

4. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do Szkoły obuwie. 

5. Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe na niebrudzącym spodzie i strój 

sportowy. 

6. Strój galowy dziewcząt składa się z granatowej lub czarnej spódnicy lub sukienki i białej bluzki. 

7. Strój galowy chłopców składa się z granatowych lub czarnych spodni i białej koszuli. 

8. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających  

z ceremoniału szkolnego.  
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Rozdział 8 
Przyjmowanie uczniów do szkoły 

 
§ 56 

 
1. Dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu i zamieszkałe w obwodzie Szkoły, o którym mowa  

     w § 1 pkt. 5 są przyjmowane do Szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia przez  rodziców.  

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być  

    przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal  

    dysponuje wolnymi miejscami.  

3. Dyrektor Szkoły do końca lutego podaje kandydatom  do wiadomości  kryteria rekrutacyjne, terminy 

    postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób  

    przeliczania punktów.   

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do Szkoły dziecka zamieszkałego poza  

    obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, brane są pod  

    uwagę kryteria rekrutacyjne określone w uchwale organu prowadzącego (wraz z odpowiadającej im  

    liczbą punktów). 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym przyznaje się punkty za spełnienie kryteriów, o których mowa  

     w pkt.5, na podstawie dostarczonych przez rodziców (prawnych opiekunów) dokumentów. 

6. Wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów są  

     wymienione w uchwale, o której mowa w pkt. 5. 

7. Szkoła zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości informacji podanych przez rodziców  

     lub prawnych opiekunów we wniosku oraz  w  oświadczeniach. 

8. Poświadczenie przez rodziców we wniosku lub załączniku nieprawdziwych informacji  celem 

     uzyskania przez kandydata większej liczby punktów  może skutkować skreśleniem dziecka z listy 

     kandydatów. 

9.  Kandydaci będą przyjmowani według największej liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

      rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,   

      na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

11.  Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 

12.  Terminy związane z rekrutacją ogłasza Dyrektor Szkoły. 

13. Ostateczną decyzję w sprawie przydziału dziecka do oddziału danej klasy podejmuje Dyrektor  

       Szkoły. 

14. Dyrektor Szkoły może odmówić przyjęcia do szkoły ucznia zamieszkującego poza obwodem  

       Szkoły, jeżeli Szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach danej klasy. 

15. Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do szkoły ucznia zamieszkującego poza obwodem  

       szkoły również z innych ważnych przyczyn związanych w szczególności z zagrożeniem dla  

       bezpieczeństwa uczniów, zagrożeniem demoralizacją lub innych. 
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   16. Przyjęcie ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły nie powoduje powstania po stronie  

      szkoły obowiązku zapewnienia dowozu dziecka do szkoły i ze szkoły do domu, ani zwrotu  

      kosztów tego dowozu. 

17. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

 

Rozdział 9 
Postanowienia końcowe 

 
§ 57 

[ Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały 
ustanowione ] 

 

1. Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem młodzieży  

     z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. 

 

2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:  

    1) obchody świąt narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających z kalendarza    

        historycznego; 

    2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

    3) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

    4) odsłonięcie tablicy pamiątkowej; 

    5) Święto Patrona. 

3. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) oraz poczet rezerwowy (3 osoby) wybrany  

    w każdym roku szkolnym spośród uczniów zaproponowanych przez samorząd uczniowski i zatwier- 

    dzony przez radę pedagogiczną. 

4. Opiekę na pocztem sztandarowym sprawuje nauczyciel, któremu dyrektor powierzył to zadanie. 

5. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, wymienionych w pkt. 2 oraz,  

     w miarę możliwości poza szkołą, na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

6. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono 

    żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób udekorowania flagi   

    kirem: - wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości  

    dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru  

    przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. 

7. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.  

    W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania  

    komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół,  

    trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do 

    ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Św. lub innej  

    uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie  

    wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. 
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8. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele  

    podczas każdego podniesienia Hostii. Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych  

    okolicznościach:  

   1) podczas hymnu narodowego;  

   2) podnoszenia flagi na maszt;  

   3) podczas opuszczania trumny do grobu;  

   4) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;  

   5) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.  

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:  

    1) uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat;  

    2) uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice. 

 

 

§ 58 

1. Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy.  

4. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

5. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie 

internetowej Szkoły. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


