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STATUT  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 

IM. STEFANA CZARNIECKIEGO 

 

W KRAKOWIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572, z późn zm.),  

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61 poz. 624 z późn. zm.),  

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r.),  

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 83 poz. 562 z późn. zm.),  

Ustawa z 30 kwietnia 2007r konwencja o prawach dziecka.  
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ROZDZIAŁ I 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 
 

§1. 

1. Szkoła Podstawowa nr 47 w Krakowie jest szkołą publiczną, sześcioklasową 

prowadzoną przez Gminę Kraków. 

2. Szkoła Podstawowa nr 47 w Krakowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego. 

3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolski Kurator Oświaty. 

4. Szkole nadano imię Stefana Czarnieckiego. 

5. Obowiązkowym językiem nauczania jest język polski. 

6. Szkoła mieści się przy ul. Myśliwskiej 64 w Krakowie. 

7. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 

Szkoła Podstawowa nr 47 

30-718 Kraków 

ul. Myśliwska 64 

8. Szkoła używa pieczęci w pełnym brzmieniu: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 

Szkoła Podstawowa nr 47 

30-718 Kraków 

REGON 

Tel. 12 6532145 

9. Granice obwodu, z którego uczniowie uczęszczają do szkoły określa Urząd Miasta 

Krakowa. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§2. 

Cele i zadania szkoły wynikają z zasad zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

a także wskazań zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka. Nauczanie 

i wychowanie respektuje chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmuje uniwersalne 

zasady etyki. Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła 

zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotowuje go do wypełniania 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji i wolności. 
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§3. 

1. Szkoła w szczególności zapewnia: 

1.1. Realizację prawa ucznia do kształcenia się, wychowania i opieki odpowiednio 

do wieku i osiągniętego rozwoju. 

1.2. Wspomaganie wychowawczej roli rodzin. 

1.3. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki 

psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. 

1.4. Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

w skróconym czasie. 

1.5. Opiekę nad dziećmi pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

1.6. Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki w szkole. 

1.7. Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz 

kształcenie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. 

2. Szkoła realizuje działalność edukacyjną poprzez: 

2.1. Szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność 

dydaktyczną szkoły. 

2.2. Szkolny program wychowawczy opisujący całościowo wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym. 

2.3. Szkolny program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia 

oraz potrzeb danego środowiska opisujący całościowo wszystkie treści i 

działania o charakterze profilaktycznym skierowany do uczniów, nauczycieli, 

rodziców. 

2.4. Plan Pracy Szkoły. 

 

§4. 

1. W zakresie nauczania zapewnia: 

1.1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem. 

1.2. Poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na kolejnym etapie 

kształcenia. 

1.3. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści. 

1.4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przyczynowych itp. 

1.5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego. 

1.6. Przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący 

do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie. 

1.7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego. 

1.8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

kultury europejskiej. 

2. Tworzy warunki do nabywania następujących umiejętności: 

2.1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki. 

2.2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach. 

2.3. Prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, 

poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do 

publicznych wystąpień. 
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2.4. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 

skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm. 

2.5. Rozwiązywania problemów w sposób twórczy. 

2.6. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

2.7. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz wypracowywania pożądanych 

nawyków i gromadzenia doświadczeń. 

2.8. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań. 

2.9. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych. 

3. Szkoła wspomaga rozwój ucznia uzdolnionego, który może odbywać się na drodze: 

3.1. Realizacji indywidualnego programu nauki poprzez kształcenie się w zakresie 

jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, 

przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według 

programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości 

edukacyjnych. 

3.2. Realizacji indywidualnego toku nauczania 

3.3. Szczegółowe zasady organizacji indywidualnego toku nauczania lub realizacji 

indywidualnego programu nauczania określają właściwe przepisy. 

4. Szkoła wspomaga rozwój ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce i 

zaburzeniami zachowania.  

5. Szkoła wychowuje zgodnie z następującymi celami: 

5.1. Kształtuje postawy dialogu, tworzy optymalne warunki realizacji zadań 

wychowawczych, współpracuje z domem rodzinnym. 

5.2. Tworzy system pożądanych wzorców i wartości w imię prawdy, piękna i 

dobra. 

5.3. Dba o własne środowisko, promuje zdrowy styl życia oraz zapobiega wszelkim 

przejawom patologii społecznej. 

5.4. Rozwija poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności jako podstawy życia 

społecznego. 

5.5. Uświadamia życiową użyteczność edukacji szkolnej celem osiągnięcia 

wszechstronnego rozwoju osobowościowego dzieci. 

5.6. Pogłębia poczucie tożsamości kulturowej, kultywuje tradycję narodową i 

lokalną, wychowuje w duchu patriotyzmu. 

6. Podstawowymi zadaniami opiekuńczymi szkoły są: 

6.1. Sprawowanie przez wszystkich nauczycieli opieki nad uczniami 

przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, 

przerw śródlekcyjnych. 

6.2. Sprawowanie opieki podczas zajęć poza terenem szkoły: w trakcie zawodów 

sportowych, wycieczek, wyjść organizowanych przez szkołę. 

6.3. Udzielanie w miarę posiadanych środków pomocy uczniom pozostającym w 

trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

 

§5. 

Szkoła umożliwia uczniom naukę religii przy pełnej tolerancji i poszanowaniu wyznań. 

 

§5a 

Szkoła prowadzi samodzielną obsługę finansowo-księgową. 
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ROZDZIAŁ III 

BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI PRACY UCZNIÓW 
 

§6. 

1. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego 

oraz warunki do higienicznej pracy podczas ich pobytu w placówce i w trakcie zajęć 

szkolnych organizowanych poza jej terenem. 

1.1. Uczeń przebywa w szkole w godzinach wyznaczonych przez tygodniowy 

podział godzin oraz w czasie trwania zajęć pozalekcyjnych, jeżeli bierze w 

nich udział. 

1.2. Uczeń spełniający warunki określone regulaminem świetlicy jest objęty opieką 

w godzinach pracy świetlicy. 

1.3. W trakcie przebywania na terenie szkoły i w czasie zajęć szkolnych 

odbywających się poza nią uczeń znajduje się on pod opieką nauczycieli 

uczących, pełniących dyżur śródlekcyjny wg ustalonego harmonogramu. 

 

§7. 

1. Wszelkie wyjazdy oraz wycieczki muszą być uzgadniane z dyrektorem 

lub wicedyrektorem szkoły, zgodnie z regulaminem. 

2. Warunki organizacji wycieczek i wyjść zawarte są w regulaminie. 

3. Wyjścia uczniów wraz z nauczycielem poza teren szkoły muszą być odnotowane 

w Księdze Wyjść. 

 

§8. 

1. Uczniów obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie trwania 

zajęć lekcyjnych i przerw. W czasie trwania zajęć szkoła powinna być zamykana. Po 

rozpoczęciu zajęć lekcyjnych i w czasie ich trwania w szkole obowiązuje ewidencja 

wejść osób nie będących pracownikami placówki. Rodzice/opiekunowie odbierający 

dzieci oczekują na nie w szatni. W szczególnych przypadkach po pisemnym 

zawiadomieniu przez rodziców uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych do 

domu, co odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 

2. W pisemnym zawiadomieniu rodziców o zwolnienie dziecka z lekcji rodzic umieszcza 

adnotację w brzmieniu: „Proszę o zwolnienie w dniu data mojej/mojego córki/syna 

imię, nazwisko dziecka z lekcji przedmiot lub godzina z powodu uzasadnienie. W tym 

czasie biorę za dziecko pełną odpowiedzialność. Podpis rodzica”. 

3. Postępowanie przy zwalnianiu ucznia z lekcji: 

3.1. Uczeń przedstawia zwolnienie wychowawcy klasy, który zwalnia ucznia, jeżeli 

prośba rodziców spełnia wymagania zapisane w pkt. 2. Wychowawca parafuje 

przyjęte zwolnienie.  

3.2. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zwalniany jest ze szkoły przez 

dyrektora lub wicedyrektora po okazaniu prawidłowo sporządzonego 

zwolnienia. Uczeń po zaparafowaniu zwolnienia przez dyrektora lub 

wicedyrektora okazuje je nauczycielowi, z którego lekcji jest zwalniany. 

3.3. Jeżeli zwolnienie nie spełnia wymogów Statutu Szkoły wychowawca odsyła 

ucznia do dyrektora lub wicedyrektora szkoły, który wyjaśnia zwolnienie 

dziecka z rodzicami ucznia. Osoba zwalniająca dziecko dokonuje 

w zwolnieniu adnotacji, w której zawiera szczegółowe uzgodnienia 

poczynione z rodzicami drogą telefoniczną. Zwolniony uczeń przedstawia 

właściwemu nauczycielowi zwolnienie, które pozostaje w dokumentacji. 
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3.4. W sytuacji, w której na skutek nieprawidłowo sporządzonego zwolnienia, 

dyrektor lub wicedyrektor Szkoły, nie mógł porozumieć się z rodzicem ucznia, 

dziecko nie zostaje zwolnione ze szkoły. 

 

§9. 

Na terenie szkoły obowiązuje zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Postawy 

agresywne będą surowo karane. 

 

§10. 

W szkole obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania środków odurzających. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY, ICH ZADANIA, 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 
 

§11  

Organami szkoły są: 

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nazywany dalej Dyrektorem Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna. 

3. Rada Rodziców. 

4. Samorząd Uczniowski. 

Dyrektor Szkoły 

 

§12. 

1. Dyrektor powołany jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o systemie 

oświaty. 

2. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje szkołę w stosunkach zewnętrznych. 

3. W ramach reprezentacji, o której mowa w ust.2, Dyrektor Szkoły jest uprawniony do 

dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym do zaciągania zobowiązań 

w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających 

w dyspozycji szkoły zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem 

przeznaczenia powyższych środków na cele wynikające z postanowień przyjętego 

planu. 

 

§13. 

Zadania i obowiązki: 

1. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1.1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły, w tym: 

1.1.1. Decyduje w sprawie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych. 

1.1.2. Ustala terminy kalendarza szkolnego, harmonogram imprez i 

uroczystości szkolnych. 

1.1.3. Nadzoruje, sporządza analizy statystyczne, sprawozdania lub zbiera 

inne informacje o działalności szkoły. 

1.1.4. Opracowuje i analizuje dokumenty związane z działalnością szkoły. 
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1.1.5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

1.1.5.1. Jeżeli przerwa w działalności szkoły trwa co najmniej 2 

tygodnie dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły 

pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z tych obiektów, sporządza właściwy 

protokół, który podpisują osoby biorące udział w kontroli. 

Przygotowuje plan eliminacji zauważonych uchybień i 

odpowiada za jego realizację. 

1.1.5.2. Opracowuje plan ewakuacji szkoły, umieszcza go w 

widocznym miejscu, zapewnia właściwe przygotowanie 

uczniów i personelu do ewakuacji w sytuacji zagrożenia, 

1.1.5.3. Zapewnia właściwa realizację prac remontowo-

naprawczych, 

1.1.5.4. Zapewnia bezpieczne warunki pobytu uczniów i 

pracowników poza i w budynku szkoły oraz na terenie 

ogrodu przyszkolnego, 

1.1.5.5. Zawiesza zajęcia szkolne, gdy temperatura w 

pomieszczeniach jest niższa od 18
0
C lub w przypadku 

innego zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. Powiadamia o 

tym fakcie organ prowadzący szkołę.  

1.1.5.6. We współpracy z wyznaczonym wicedyrektorem ustala 

zasady organizacji zajęć, imprez, wyjść i wycieczek 

szkolnych, w tym dokumentowanie wyjść i wycieczek 

szkolnych.   

1.1.5.7. Zobowiązuje pracowników sekretariatu do skrupulatnego 

prowadzenia dokumentacji wyjść służbowych. 

1.1.6. Egzekwuje przestrzegania porządku oraz dbałość o czystości szkoły. 

1.1.7. Ustala warunki korzystania ze stołówki szkolnej. 

1.2. Sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym: 

1.2.1. Dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli. 

1.2.2. Podejmuje działania sprzyjające postępowi pedagogicznemu, 

upowszechnianiu i wdrażaniu do praktyki szkolnej nowatorskich 

rozwiązań pedagogicznych oraz inspiruje nauczycieli do działań 

innowacyjnych. 

1.2.3. Dopuszcza po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do realizacji 

programy nauczania w ramach Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania, programy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 

pozalekcyjnych oraz Szkolny Zestaw Podręczników. 

1.2.4. Nadzoruje realizację obowiązku szkolnego, w tym wyraża zgodę na 

realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

1.2.5. Nadzoruje osiąganie przez uczniów postępów w nauce oraz realizację 

Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, Programów 

Wychowawczego i Profilaktycznego. 

1.2.6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej 

kompetencji. 

1.3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki do harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, w tym: 

1.3.1. Tworzy warunki do rozwijania aktywności, samorządności oraz 

zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
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1.3.2. Wspiera działalność Samorządu Uczniowskiego oraz organizacji 

młodzieżowych i społecznych, jeżeli takie działają na terenie szkoły. 

1.3.3. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły. 

1.3.4. Inicjuje działania służące poprawie sytuacji materialnej i prawnej 

uczniów, którzy takiej pomocy potrzebuje.  

1.3.5. Współpracuje z rodzicami uczniów, umożliwiając im wypełnianie ich 

obowiązków i praw rodzicielskich związanych z realizowaniem 

obowiązku szkolnego ich dzieci. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami i w szczególności decyduje w sprawach: 

2.1. Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i posiadanymi kwalifikacjami, w tym: 

2.1.1. Określa przydział czynności i zakres obowiązków. 

2.1.2. Kontroluje wywiązywanie się z nałożonych na pracowników 

obowiązków. 

2.1.3. Ustala organizację doskonalenia zawodowego pracowników. 

2.2. Nadzoruje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy, w tym: 

2.2.1. Nie dopuszcza pracownika do prowadzenia zajęć w przypadkach 

wymagających natychmiastowego odsunięcia go od dzieci i młodzieży. 

2.2.2. Przyznaje nagrody, wymierza kary porządkowe wszystkim 

pracownikom szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2.3. Występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień dla nauczycieli (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) 

i innych pracowników szkoły. 

3. Dyrektor odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych szkoły i ich 

zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.  

4. Dyrektor odpowiada za prowadzenie prawidłowej gospodarki rzeczowo-finansowej 

szkoły, w tym w szczególności za: 

4.1. Prawidłowe tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego 

gospodarowanie środkami finansowymi szkoły. 

4.2. Dokonywanie wydatków w ramach podziałów klasyfikacyjnych 

obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających 

wysokości w nich przewidzianych 

4.3. Terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem 

prowadzącym szkołę środków otrzymanych z budżetu tego organu. 

4.4. Stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych 

przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od 

organu prowadzącego szkołę objętych rocznym planem finansowym szkoły. 

4.5. Rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu 

mieniem szkoły. 

5. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1.1, 2, 3, 4 podlega nadzorowi organu 

prowadzącego szkołę na zasadach wynikających z odrębnych przepisów. 

6. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1, 2 podlega nadzorowi organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny na zasadach wynikających z odrębnych 

przepisów. 

7. Dyrektor Szkoły w pełnieniu swoich zadań współpracuje z : Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

8. W przypadku nieobecności dyrektora na terenie szkoły jego obowiązki przejmuje 

Wicedyrektor Szkoły. O zakresie obowiązków powierzonych wicedyrektorowi na czas 

swojej nieobecności decyduje dyrektor. 
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Rada Pedagogiczna 

 

§14. 

Rada Pedagogiczne jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania  

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki 

 

§15. 

1. Radę Pedagogiczną stanowi ogół nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

3. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły, na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 

1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

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 lub placówki. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

5.1. Nauczyciele mają prawo wnieść do protokołu poprawki. Tryb wnoszenia 

zmian określa regulamin Rady Pedagogicznej. 

5.2. Nauczyciele maja obowiązek zapoznania się z protokołem. Tryb zapoznawania 

się z protokołem określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

5.3. Sposób zatwierdzania protokołu określa regulamin Rady Pedagogicznej. 

 

§16. 

Dyrektor Szkoły jest członkiem Rady Pedagogicznej i przewodniczy jej zebraniom. W razie 

jego nieobecności zebraniom Rady Pedagogicznej przewodniczy Wicedyrektor Szkoły 

lub inny wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. 

 

§17. 

Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły i jest jego integralną częścią. 

 

§18. 

Rada Pedagogiczna przyjmuje, rozpatruje i ustosunkowuje się do wniosków i opinii 

składanych do Dyrektora Szkoły przez inne organy działające w placówce w ramach jej 

kompetencji. 

 

§19 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał 

w sprawach: 

1.1. Zatwierdzenia planów pracy szkoły. 

1.2. Wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

1.3. Wyrażenia zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach. 

1.4. Postanowienia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej w ciągu roku szkolnego. 

1.5. Wyrażenia zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych. 

1.6. Promowania do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

1.7. Innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich 

projektów przez Radę Rodziców. 

1.8. Ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,. 

1.9. Przygotowania projektu statutu szkoły. 

1.10. Uchwalenia programu wychowawczego szkoły. 

1.11. Uchwalenia programu profilaktyki. 

2. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał 

w sprawach: 

2.1 Organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2.2 Projektu planu finansowego szkoły. 

2.3 Wraz z radą Pedagogiczną Przedszkola powierzenia stanowiska dyrektora 

szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie 

zgłosił. 

2.4 Wraz z radą Pedagogiczną Przedszkola przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego. 

2.5 Powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w szkole. 

2.6 Odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego. 

2.7 Wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień. 

2.8 Propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2.9 Wniosków o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów 

na terenie szkoły jednolitego stroju. 

2.10 Ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć. 

2.11 Dopuszczenia przez dyrektora zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania do użytku szkolnego. 

2.12 Propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego w klasach IV – VI. 

2.13 Zezwolenia na indywidualny program nauki. 

2.14 Zezwolenia na indywidualny tok nauki. 

2.15 Wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania. 

2.16 Wnioskowania o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub 

innego zespołu problemowo – zadaniowego. 

2.17 Wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego 

odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 

2.18 Zgłaszania i opiniowania kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych 

dla nauczycieli. 
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Rada Rodziców 

 

§20. 

Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły. Tworzą ją wybrani 

w głosowaniu tajnym przedstawiciele rad klasowych. Każda rada klasowa wybiera jednego 

przedstawiciela , który wchodzi w skład głównej Rady Rodziców. 

 

§21. 

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły i jest jego integralną częścią. Za zgodność regulaminu ze statutem 

szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły. 

2. Na umotywowany, pisemny wniosek 2/3 rodziców danej klasy o odwołanie 

nauczyciela uczącego w danej klasie z pełnionej funkcji Dyrektor Szkoły ma 

obowiązek zająć stanowisko w przeciągu miesiąca od otrzymania wniosku. W tym 

czasie dyrektor powołuje odpowiednią komisję do zbadania zaistniałej sytuacji 

określając zadania dla wszystkich lub wskazanych członków komisji.   

2.1. W skład komisji wchodzą: dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły, przewodniczący 

Rady Rodziców, przewodniczący Rady Klasowej, przedstawiciel związków 

zawodowych wskazany przez nauczyciela, przedstawiciel Rady Pedagogicznej 

wskazany przez nauczyciela, zainteresowany nauczyciel. 

2.2. W przypadku zasadności wniosku dyrektor może odwołać nauczyciela z 

pełnionej funkcji od nowego roku szkolnego. 

 

§22. 

1. Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi ważnych spraw szkoły. 

2. Przewodniczący Rady Rodziców lub wskazani przez niego inni rodzice mogą brać 

udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły. 

§23. 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

ze składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia funduszy określa regulamin 

rady. 

 

§24. 

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora lub innych organów szkoły, za 

pośrednictwem dyrektora do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

2. Do kompetencji Rady Rodziców, należy: 

2.1. Opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły. 

2.2. Opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 

2.3. Opiniowanie programów naprawczych w przypadku stwierdzenia 

niedostatecznych efektów dydaktyczno-wychowawczych przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny 

2.4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

2.5. We współpracy z Radą Rodziców Przedszkola nr 34 delegowanie 

przedstawiciela do konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr1. 

2.6. Występowanie do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy 

nauczyciela. 

2.7. Opiniowanie na wniosek dyrektora dorobku zawodowego za okres stażu. 
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Samorząd Uczniowski 

 

§25. 

Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów i jest wyłaniany 

w demokratycznych wyborach. 

 

§26. 

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje nauczyciel. 

 

§27. 

1. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna opracowuje regulamin, 

który jest zgodny ze statutem szkoły i stanowi jego integralną część. 

2. Regulamin określa zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego. 

3. Regulamin uchwalany jest przez zespół utworzony z przewodniczących samorządów 

klasowych. 

4. Za zgodność regulaminu ze statutem szkoły odpowiada Dyrektor Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać opiekunowi samorządu lub za jego pośrednictwem 

Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach 

szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

5.1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 

i stawianymi wymaganiami. 

5.2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

5.3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i 

zaspokajania własnych zainteresowań. 

5.4. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej. 

5.5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA  ORGANÓW SZKOŁY 
 

§28. 

1. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji. 

2. Szkoła stwarza możliwości rozwiązywania sytuacji konfliktowych na własnym 

terenie. 

3. Do rozwiązywania występujących konfliktów, na pisemny wniosek jednego 

z organów szkoły, dyrektor powołuje w drodze zarządzenia zespół w składzie: 

Dyrektor Szkoły lub jego zastępca oraz po dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, 

dwóch nauczycieli, dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w przypadku 

sporów dotyczących spraw uczniowskich. 

3.1. Skład komisji uzależniony jest od tego, których organów szkoły rozstrzyganie 

konfliktu dotyczy. 

3.2. Dyrektor Szkoły określa zadania poszczególnych członków zespołu 

rozstrzygającego konflikt. 
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§29. 

1. Nieporozumienia i spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor placówki, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów poprzez: 

1.1. Wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron. 

1.2. Podejmowanie próby wyjaśniania istoty nieporozumień. 

1.3. Mediacje. 

1.4. Umożliwienie spotkania stron na neutralnym gruncie. 

2. W przypadku sporu pomiędzy dyrektorem a rada pedagogiczną negocjacje w imieniu 

rady pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ członków 

rady. 

3. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, 

w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

4. Spory pomiędzy dyrektorem szkoły a pozostałymi organami działającymi w szkole 

rozstrzyga organ nadzoru pedagogicznego lub prowadzącego wg kompetencji. 

5. Decyzja organu jest ostateczna. 

 

§30. 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza dzieci i młodzieży i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, z wyjątkiem organizacji 

politycznych. 

2. Zgodę na podjęcie działań przez podmioty wymienione w ust. 1 wyraża Dyrektor 

Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§31. 

1. Rodzice współpracują z nauczycielami w sprawach wychowawczych i kształcenia 

dzieci. 

2. W ramach tej współpracy: 

2.1. Rodzice mają prawo do: 

2.1.1. Znajomości dokumentów regulujących prace szkoły. 

2.1.2. Znajomości właściwych regulaminów szkolnych. 

2.1.3. Rzetelnej informacji dotyczącej swojego dziecka. 

2.1.4. Wyrażania i przekazywania organowi nadzoru i prowadzącemu opinii 

na temat szkoły. 

2.2. Rodzice zobowiązani są do: 

2.2.1. Wspierania rozwoju dziecka. 

2.2.2. Wyposażenia dziecka we właściwe podręczniki i przybory szkolne. 

2.2.3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających mu przygotowanie 

się do zajęć lekcyjnych. 

2.2.4. Dbania o stan czystości i schludny wygląd dziecka. 

2.2.5. Dbania o stan zdrowia dziecka. 

2.2.6. Niezwłoczne usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole. 

3. Formami współpracy szkoły z rodzicami są: 

3.1. Zebrania z rodzicami w połowie każdego okresu i na ich zakończenie. 

3.2. Spotkania indywidualne z właściwym nauczycielem w tzw. „dni otwarte”. 

3.3. Pomoc rodziców przy organizowaniu wyjść, wycieczek, wyjazdów poza teren 

szkoły. 

3.4. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz pozyskiwania dla szkoły szeroko 

rozumianej pomocy. 
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3.5. Uczestniczenie, po wyrażeniu zgody, w przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§32. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie 

regulaminu ustalonego przez organ prowadzący. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący. 

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

 

§33. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów realizujących 

szkolny zestaw programów nauczania dopuszczony do realizacji dla danego oddziału. 

2. Liczbę uczniów w oddziałach i podziału na grupy ustala się co roku w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym i obowiązującymi przepisami. 

3. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą. 

4. Ciągłość pracy wychowawczej jest zapewniona przez sprawowanie opieki nad klasą 

przez tego samego nauczyciela odpowiednio od klasy I do III i IV do VI. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor powierza obowiązki 

wychowawcy innemu nauczycielowi uczącemu w danej klasie. 

 

§34. 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany na podstawie 

arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy uczniów 

i nauczycieli. 

2. Przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć Dyrektor Szkoły powierza 

wicedyrektorowi. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć przyjmuje Dyrektor Szkoły, który może wnieść stosowne 

poprawki, a zatwierdza drogą uchwały Rada Pedagogiczna. 

 

§35. 

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w ramach art.42 ust.2 Karty 

nauczyciela, a w szczególności: 

1.1. Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów napotykających trudności 

w nauce. 

1.2. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających odpowiednie orzeczenie z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej i w ramach udzielanej im pomocy 

psychologiczni-pedagogicznej. 

1.3. Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną dla uczniów klas I–III, po 

zakwalifikowaniu przez specjalistę i nauczyciela wychowania fizycznego. 
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1.4. Koła zainteresowań dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania. 

1.5. Zajęcia, o których mowa w ust.1.2 – 1.5.odbywają się wg planu zajęć 

opracowanego przez nauczyciela, zgodnego z podstawami kształcenia 

ogólnego. 

1.6. Wyjścia do kin, teatrów, domów kultury, muzeów itp. 

1.7. Wycieczki przedmiotowe i turystyczno-rekreacyjne. 

1.8. Wyjazdy śródroczne w ramach akcji „Zielona szkoła” połączone z nauką i 

zajęciami sportowymi. 

3. Liczbę uczestników w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych określają odrębne 

przepisy. 

4. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami, po opracowaniu przez Radę Pedagogiczną zasad tej działalności i 

zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców. 

5. Szkoła zapewnia uczniowi szczególnie uzdolnionemu możliwość kontynuowania nauki 

poprzez indywidualny tok nauczania lub realizację indywidualnego programu nauczania. 

 

§36 

1. Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów stroju szkolnego zgodnie 

z zapisami §99, który uzgodniony został z Radą Rodziców.  

22..  ZZnniieessiieenniiee  oobboowwiiąązzkkuu  nnoosszzeenniiaa  pprrzzeezz  uucczznniióóww  ssttrroojjuu  sszzkkoollnneeggoo  zzggooddnniiee  zz  zzaappiissaammii  §§  

9999  ii  zzaassttąąppiieenniiee  ggoo  mmuunndduurrkkiieemm  sszzkkoollnnyymm  mmoożżee  nnaassttąąppiićć  ttyyllkkoo  ww  wwyyppaaddkkuu  uuzzyysskkaanniiaa  

jjeeddnnoommyyśśllnneejj  ooppiinniiii  wwsszzyyssttkkiicchh  oorrggaannóóww  sszzkkoołłyy..  

 

§37. 

1. Realizację zajęć wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć odnotowuje się: 

w dziennikach lekcyjnych, w których wpisuje się:  

1.1. W porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca 

urodzenia oraz adresy ich zamieszkania,  

1.2. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, 

1.3. Tygodniowy plan zajęć, 

1.4. Imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne 

/ przedmioty, 

1.5. Nazwy przedmiotów (kl. V-VI), edukacji (kl. I-III), 

1.6. Ustalone w zespołach dla poszczególnych przedmiotów lub edukacji 

aktywności uczniów (przewodniczący zespołów przekazują wicedyrektorowi 

ds. dydaktycznych przekazują ustalone dla poszczególnych przedmiotów lub 

edukacji ustalone aktywności uczniów), 

1.7. Odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, 

1.8. Tematy zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych oraz zachowania, 

1.9. Podpis nauczyciela potwierdzający odbycie zajęć, 

1.10. Zestawienia ocen śródrocznych i rocznych w przypadku klas IV – VI, 

1.11. Zestawienia śródrocznej i rocznej frekwencji.  

2. Prowadzone są odpowiednio dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

i specjalistycznych. Wpisuje się do nich: 

2.1.  W porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, 

2.2. Indywidualny program pracy z uczniem lub program pracy grupy, 

2.3. Tematy przeprowadzonych zajęć, 

2.4. Ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy, 

2.5. Obecność uczniów na zajęciach. 
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3. W przypadku uczniów zakwalifikowanych do zajęć nauczania indywidualnego lub do 

realizacji indywidualnego programu nauczania prowadzi się odrębne dla każdego 

ucznia dzienniki: 

3.1.  W przypadku nauczania indywidualnego dziennik indywidualnego nauczania, 

w którym wpisuje się informacje jak w pkt 1 ppkt. 1.1 do 1.7 

3.2. W przypadku realizacji indywidualnego programu nauczania dziennik 

prowadzi się tak jak dla zajęć realizowanych na podstawie art.42 ust.2 pkt.2 

Karty Nauczyciela. Wpisuje się: 

3.2.1. Imię i nazwisko ucznia, 

3.2.2. Datę i temat przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin, 

3.2.3. Obecność ucznia na zajęciach 

3.2.4. Podpis, którym nauczyciel potwierdza realizacje zajęć. 

4. W szkole prowadzi się dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentowane są zajęcia 

prowadzone z uczniami na świetlicy w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje 

się: 

5.1. Plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, 

5.2. Imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której 

uczęszcza, 

5.3. Tematy przeprowadzonych zajęć, 

5.4. Obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, 

5.5. Podpis, którym nauczyciel potwierdza przeprowadzenie zajęć. 

6. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności , o których 

mowa w art. 42 ust.2 pkt2 Karty nauczyciela. Wpisuje do niego informacje zawarte w 

pkt.3 ppkt.3.2.1. do 3.2.4. 

7. Jeśli w ramach zajęć i czynności wynikających z art. 42 ust2 pkt2 Karty Nauczyciela, 

nauczyciel realizuje zajęcia opieki świetlicowej, do dziennika zajęć świetlicowych 

wpisuje:   

7.1. Tematy przeprowadzonych zajęć, 

7.2. Obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, 

7.3. Dodatkowo, że przeprowadzenie tych zajęć stanowi realizację zajęć i 

czynności, o których mowa w art.42 ust2 pkt2 ustawy Karta nauczyciela, 

7.4. Podpis, którym potwierdza przeprowadzenie zajęć. 

8. Wewnątrzszkolne ocenianie przedmiotów nauczanych w grupach może być 

dokumentowane w innym dokumencie niż dziennik lekcyjny wprowadzony decyzją 

Dyrektora Szkoły na początku roku szkolnego. Dokument ten prowadzi się zgodnie z 

zapisami pkt.1,s a oceny klasyfikacyjne wpisuje się do właściwego dziennika 

lekcyjnego.  

 

§38. 

1. W klasach I - III czas trwania zajęć wynika z tygodniowego rozkładu zajęć. Zależy on 

od nauczyciela prowadzącego zajęcia przy zachowaniu zasad higieny pracy. W ciągu 

tygodnia nauczyciel realizuje zajęcia ze wszystkich edukacji przewidzianych 

podstawami programowymi. 

2. W klasach IV – VI zajęcia prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina 

lekcyjna trwa 45 minut. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, dopuszcza się prowadzenie zajęć 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10, 15 i 20 minut. 
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§39. 

Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy:  

I okres – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim 

dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą się w piątek przed feriami zimowymi zgodnie z 

kalendarzem danego roku szkolnego. 

II okres – zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się następnego dnia roboczego po 

feriach zimowych, a kończą się zgodnie z kalendarzem danego roku szkolnego, chyba że 

Dyrektor Szkoły zarządzi inaczej. 

 

§40. 

1. Szkoła ma obowiązek prowadzenia biblioteki szkolnej, która jest pracownią szkolną 

służącą do realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów i nauczycieli oraz zajęć 

szkolnych. 

2. W bibliotece gromadzi się i udostępnia: uczniom, nauczycielom, rodzicom lektury 

szkolne, podręczniki, słowniki, encyklopedie, czasopisma i inną literaturę, płyty CD. 

3. Godziny pracy bibliotekarza umożliwiają dostęp do księgozbioru podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu, a w szczególności w czasie długich przerw 

międzylekcyjnych. 

 

§41. 

1. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, dla uczniów klas I – IV, których rodzice/prawni 

opiekunowie pracują zawodowo. Uczniowie klas starszych przyjmowani są do 

świetlicy szkolnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę 

rodziców/prawnych opiekunów, jeżeli pracują zawodowo 

2. Czas pracy świetlicy jest dostosowany do potrzeb dzieci tak, by mogli z niej 

skorzystać przed i po swoich lekcjach, nie dłużej jednak niż do godziny 17:30. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których liczebność 

określają odrębne przepisy. 

4. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli dokumentowane są w dzienniku zajęć 

wg odrębnych przepisów. 

5. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania jej 

regulaminu. 

 

§42. 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego skierowania. 

2. Zgodę na odbycie praktyk pedagogicznych wydaje Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu 

z właściwą szkołą wyższą oraz właściwym nauczycielem będącym opiekunem 

studenta-praktykanta. 

 

§43. 

1. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

3. Odpłatność za posiłek ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z intendentem. 

4. Cenę posiłku ustala się po kosztach surowców, a dla nauczycieli cenę zryczałtowaną 

o koszty dodatkowe. 

5. Uczniowie potrzebujący szczególnej pomocy w zakresie żywienia mogą ubiegać się 

o pomoc w postaci obiadów bezpłatnych, która ustalana jest przez MOPS lub inną 

instytucję. 

6. Zasady korzystania ze stołówki i wnoszenia opłat regulują odrębne przepisy. 
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§44. 

1. W szkole działa gabinet pielęgniarski. 

2. Czas pracy tych gabinetów ustala właściwa placówka służby zdrowia. 

 

ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY  

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
 

§ 45 

Ogólne zasady oceniania 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. 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 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole Podstawowej 

programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 63 

5. 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 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 szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3 

ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 

Prawa oświatowego; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

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

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

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 9; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

8. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

9. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, nauczyciel jest 

obowiązany dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 Prawa oświatowego 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1–3, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o 

którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 prawa 

oświatowego; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  
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§ 46 

Zwalnianie uczniów z uczęszczania na zajęcia lekcyjne 

1. Dyrektor 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 zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii, z zastrzeżeniem ust. 7. 

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

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

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

ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

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

nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  z której 

wynika potrzeba zwolnienia  tego ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

7. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zajęć komputerowych prowadzonych w Szkole 

w roku szkolnym: 

1) 2017/2018 – w klasie II, III, V i VI; 

2) 2018/2019 – w klasie III i VI. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 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, z zastrzeżeniem ust. 

9. 

9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do zajęć technicznych w Szkole w roku szkolnym: 

1) 2017/2018 – w klasie II, III, V i VI; 

2) 2018/2019 – w klasie III i VI. 

 

§ 47 

Zakres oceniania ucznia, wgląd w prace ucznia 

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 
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2) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 54 ust. 2 pkt. 3 – 6 są 

udostępniane uczniowi i jego rodzicom.  

5. Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania 

wyników tych prac.  

6. Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 3 w szkole podczas 

zebrań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą. Dopuszcza się 

możliwość sfotografowania pracy pisemnej ucznia a w sytuacji, która to umożliwia 

dopuszcza się skserowanie pracy. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku 

wniesionych zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie 

Szkoły w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę 

i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.  

 

§ 47 

Podział roku szkolnego 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa do ostatniego dnia 

przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do 31 stycznia. 

3. II okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia lutego, a jeżeli dzień ten wypada w 

ferie to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych i trwa do końca zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu. 

5. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w Szkole.  

 

§ 48 

Informowanie o ocenach klasyfikacyjnych 

1. Wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciele przekazują uczniom na ostatniej 

przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej a rodzicom na zebraniu 

kończącym I okres roku szkolnego. 

2. Nauczyciele zajęć edukacyjnych na tydzień przed terminem zabrania klasyfikacyjnego 

Rady Pedagogicznej informują uczniów pisemnie, wpisem do dziennika elektronicznego  

o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej 

informuje pisemnie uczniów, wpisem do dziennika elektronicznego o ustalonych 

przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania. 

4. O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice są 

informowani pisemnie, wpisem do dziennika elektronicznego na 2 tygodnie przed 

terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 
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5. Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego 

rodzicom. Rodzice są obowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez dziecko na drugi 

dzień wychowawcy. 

6. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 jest poprzez dziennik elektroniczny.  

7. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane 

w trakcie zebrania rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z 

wychowawcą.    

 

§ 49 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału 

oraz ocenianego ucznia. 

2. Na co najmniej tydzień przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji wychowawca 

ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 

3. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania 

nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika lekcyjnego w ostatnią kolumnę przed 

kolumną na wpisanie rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

4. Oceny, o których mowa w ust. 3, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w § 50 ust. 1. 

5. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 58 i § 59.  

 

§ 50 

Stopnie szkolne z zajęć edukacyjnych 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć 

edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 (cel); 

2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb); 

3) stopień dobry – 4 (db); 

4) stopień dostateczny – 3 (dst); 

5) stopień dopuszczający – 2 (dop); 

6) stopień niedostateczny – 1 (nd). 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „‒” łącznie ze 

stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego. 

3. Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen  

wpisuje się w pełnym brzmieniu. 

5. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych. 
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6. Śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych  ustala się w oparciu 

o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności. W przypadku oceny poprawionej nauczyciel 

bierze pod uwagę obydwie oceny. 

 

§ 51 

Ocenianie zachowania ucznia 

1. 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 oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.   

3. W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp;  

6) naganne – nag. 

4. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę w oparciu o oceny cząstkowe i uwagi 

wpisywane na bieżąco do dziennika elektronicznego przez nauczycieli. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z 

zastrzeżeniem § 59. 

7. Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania potrzebne do 

oceny bardzo dobrej, a ponad to: 

1) wzorowo wypełnia powierzone zadania, z własnej inicjatywy uczestniczy w życiu 

klasy, szkoły, środowiska; 

2) stwarza klimat wzajemnej życzliwości i pomocy; 

3) inspiruje i wspiera innych w czynieniu dobra; 

4) pomnaża i troszczy się o dobre wspólne; 

5) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. 

8. Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania potrzebne do 

uzyskania oceny dobrej, a ponad to: 

1)  rzetelnie wywiązuje się z powierzonych funkcji i dodatkowych obowiązków; 

2) bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły; 
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3) pomaga innym w każdych okolicznościach, np.: słabszym w nauce, broni przed 

agresją, chroni pokrzywdzonych; 

4) jest bezinteresowny; 

5) troszczy się o dobro wspólne; 

6) zależy mu na uczestnictwie w zajęciach pozalekcyjnych; 

7) godnie reprezentuje społeczność szkolną w swoim środowisku; 

8) punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, a w razie spóźnienia jest usprawiedliwiony. 

9. Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który : 

1) zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

2) systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie więcej niż 5 spóźnień na zajęcia szkolne, 

a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia; 

3) jest przygotowany na zajęcia szkolne; 

4) sumiennie pracuje na lekcjach, uczy się na miarę swoich możliwości; 

5) podczas zajęć jest zdyscyplinowany, ma opinie pozytywne, nie ma uwag 

negatywnych; 

6) sporadycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 

7) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się 

stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom; 

8)  bierze udział w życiu klasy i szkoły, wywiązuje się z powierzonych funkcji i 

dodatkowych obowiązków; 

9) jest życzliwy dla kolegów, na ogół jest bezinteresowny; 

10) jest, uczciwy, prawdomówny i szczery; 

11) naprawia wyrządzone krzywdy i szkody; 

12) zauważa dobro wspólne, dba o estetyką klasy, szkoły i jej otoczenia; 

13) przestrzega postanowień statutu i szkolnych regulaminów; 

14) godnie reprezentuje społeczność szkolną w swoim środowisku; 

15) dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów; 

16) postępuje etycznie; 

17) troszczy się o własne Zycie i zdrowie (w tym dba o estetyczny wygląd i higienę 

osobistą). 

10. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który nie zawsze spełnia kryteria oceny 

dobrej ponieważ:: 

1)  czasem lekceważy obowiązki ucznia, ale stara się osiągnąć pozytywne wyniki w 

nauce, zgodnie ze swoimi możliwościami; 

2) rzadko bierze udział w życiu klasy, zdarza mu się zaniedbać zlecone lub przyjęte przez 

siebie zadania; 

3) reaguje na swoje błędy, ale z trudem je zauważa lub przyznaje się do nich; 

4) sporadycznie zdarzają mu się konflikty z kolegami, ale naprawia wyrządzone 

krzywdy; 

5) otrzymuje opinie negatywne, ale jest ich stosunkowo niewiele w porównaniu z 

opiniami pozytywnymi; 

6) wykazuje niewystarczające zainteresowanie własnym rozwojem. 

11. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) często lekceważy obowiązki szkolne i nie wykazuje chęci wywiązywania się z nich; 
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2) ma postawę aspołeczną (nie angażuje się w życie klasy, szkoły, nie służy  pomocą 

koleżeńską); 

3) pracuje poniżej swoich możliwości, często jest nieprzygotowany do lekcji; 

4) nie przestrzega ustaleń zawartych w statucie Szkoły i szkolnych regulaminach; 

5) samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne, ma nieusprawiedliwione nieobecności, spóźnia 

się; 

6) nie szanuje godności innych, często popada konflikty z kolegami, nie naprawia 

wyrządzonych krzywd; 

7) ma nieżyczliwy stosunek do pracowników Szkoły; 

8) posługuje się wulgaryzmami; 

9) nie szanuje mienia szkolnego, cudzego i własnego; 

10) pali papierosy lub stosuje używki; 

11) nie reaguje na swoje błędy, nie przyznaje się do nich. 

12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który wywiera negatywny wpływ na innych 

uczniów poprzez: 

1) lekceważący stosunek do pracowników Szkoły; 

2) notoryczne lekceważenie obowiązków ucznia i brak woli ich wypełniania; 

3) ośmieszanie lub wyszydzanie pozytywnych postaw i zachowań; 

4) uleganie nałogom i zachęcanie innych do palenia papierosów, picia alkoholu, 

zażywania narkotyków itp.; 

5) akty wandalizmu 

oraz 

6) zagraża bezpieczeństwu uczniów, stosując przemoc, bójki, znęcanie psychiczne, 

wyłudzanie itp.; 

7) inspiruje i wspiera innych w czynieniu zła; 

8) kradnie oszukuje, kłamie, wchodzi w konflikt z prawem; 

9) ma złą wolę i nie chce się zmienić; 

10) prowadzi styl życia lub organizuje, przynależy do  nieformalnych grup propagujących 

zachowania sprzeczne z założeniami wychowawczymi Szkoły; 

11) nie szanuje przekonań religijnych i światopoglądowych drugiego człowieka. 

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie. 

14. Dopuszcza się obniżenie ustalonej przez nauczyciela wychowawcę oceny zachowania, 

jeżeli uczeń po ustaleniu tej oceny a przed uchwaleniem wyników klasyfikacji przez Radę 

Pedagogiczną dopuścił się skrajnie rażącego naruszenia zapisów statutu i regulaminów 

szkolnych. W takiej sytuacji wychowawca natychmiast powiadamia Dyrektora i wzywa 

rodziców ucznia do szkoły, informując ich o zaistniałej sytuacji. Ze spotkania sporządza 

szczegółowy protokół spotkania, który dołącza do swojej dokumentacji.  

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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§ 52 

Ocenianie uczniów klas I - III 

1. W klasach I–III: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w 

stopniach, o których mowa w § 50 ust. 1, 2; 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są 

ocenami opisowymi. 

2. Oceny bieżące powinny być ustalane systematycznie oraz w różnych formach.  

3. Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 sporządza wychowawca. 

 

§ 53 

Ocenianie z religii i etyki 

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

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali 

określonej w § 50 ust. 1.  

 

§ 54 

Sposoby oceniania 

1. Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac 

pisemnych oraz zadań praktycznych 

2. Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są: 

1) odpowiedź ustna; 

2) recytacja; 

3) zadanie klasowe; 

4) pisemny sprawdzian wiadomości; 

5) test pisemny; 

6) kartkówka;  

7) praca domowa; 

8) ćwiczenia; 

9) referat; 

10) zadania praktyczne; 

11) wytwory. 

3. Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane w 

Szkole przez dany rok szkolny, a po zakończeniu roku szkolnego mogą być przekazane 

uczniowi.  

4. Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć 

edukacyjnych. 

5. Termin zadania klasowego, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu 

podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku 

lekcyjnym.  

6. Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu 

nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe powinno się 

przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i po wskazaniu typu zadań. W przypadku, 
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gdy zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie odbyły się z 

przyczyn niezależnych od nauczyciela może zostać zrealizowany na pierwszych kolejnych 

zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego sprawdzianu 

lub zadania klasowego. 

7. Ocena prac pisemnych, o których mowa  w ust. 2 pkt. 3, 4, 5 musi nastąpić w ciągu 14 dni 

od ich napisania. Termin zwrotu prac pisemnych może być przedłużony w sytuacji 

dłuższej nieobecności nauczyciela lub nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od 

nauczyciela. 

8. Niedostateczna ocena z prac pisemnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4, 5 może być 

jednokrotnie poprawiona przez ucznia w trybie ustalonym z nauczycielem w terminie 7 

dni od otrzymania pracy. 

9. Uczniowi nieobecnemu z przyczyn usprawiedliwionych na zadaniu klasowym, pisemnym 

sprawdzianie wiadomości lub pisemnym teście  umożliwia się w trybie ustalonym przez 

nauczyciela napisanie pracy, na której był nieobecny. Nie dotyczy to ucznia, który był 

nieobecny tylko w dniu zapowiedzianej pracy pisemnej i nieobecność ta nie jest 

usprawiedliwiona. Uczeń ten pisze pracę w najbliższym możliwym terminie, który 

wskazuje nauczyciel. 

10. O poprawie innych ocen otrzymanych przez ucznia, niż oceny z prac pisemnych, o 

których mowa w ust. 2 pkt. 3, 4, 5, decyduje nauczyciel określając tę poprawę w 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów dla danego przedmiotu.  

11. Sposób oznaczenia ocen bieżących wybiera nauczyciel zgodnie z możliwościami 

dziennika elektronicznego, przy czym oceny ze sprawdzianów wpisywane są do dziennika 

lekcyjnego kolorem czerwonym. 

12. Kartkówka jest formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia, o której nauczyciel 

informuje wcześniej, a sprawdzany materiał obejmuje materiał bieżący (do 3 tematów 

lekcyjnych wstecz) i pytania są tak skonstruowane, by nie wymagały zbyt obszernych 

odpowiedzi. 

13. Czas trwania kartkówki nie może być dłuższy niż połowa trwania lekcji. 

 

§ 55 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych są: 

1) brak wystarczającej liczby ocen bieżących spowodowanych nieobecnościami ucznia 

na danych zajęciach, przy czym nieobecności muszą być usprawiedliwione; 

2) liczba nieobecności na danych zajęciach nie może być większa niż połowa liczby 

zajęć zrealizowanych w ciągu roku szkolnego do dnia ustalenia oceny przewidywanej; 

3) oceny bieżące otrzymane przez ucznia nie uwzględniały większości aktywności ucznia 

na lekcjach danego przedmiotu; 

4) nauczyciel nie stworzył uczniowi możliwości poprawiania oceny wynikającej z §54 

ust. 8, 9, 10. 
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3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana 

składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych. Wniosek 

powinien zawierać uzasadnienie odnoszące się do zapisów § 55 ust. 2 i wskazanie 

o otrzymanie jakiej oceny i z jakiego przedmiotu ubiega się uczeń.   

4. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje wniosek do 

rozpatrzenia nauczycieli danych zajęć edukacyjnych.  

5. Nauczyciel po analizie wniosku może postanowić o: 

1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń: 

2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję; 

3) sprawdzeniu wiedzy i umiejętności ucznia poprzez pracę pisemną lub odpowiedzi 

ustne lub ćwiczenia praktyczne, których zakres spełnia wymagania na wnioskowaną 

ocenę. 

6. O doborze zadań i ćwiczeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3 decyduje nauczyciel stosownie 

do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 45 ust. 7 pkt 1.  

7. Przeprowadzenie sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia może odbyć się w dniu 

złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnych 

Rady Pedagogicznej. 

8. W wyniku sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę 

lub zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonego sprawdzianu ocena nie 

może być obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna. 

9. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 

nauczyciel sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i zwięzłą informację o 

udzielonych odpowiedziach a także poprawioną i ocenioną pracę pisemną.   

 

§ 56 

 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Warunkami ubiegania się o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania są: 

1) brak wymaganych opinii, niezbędnych do ustalenia oceny zachowania tj.: opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia; 

2) przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca nie uwzględnił wskazań zawartych w 

opinii lub orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej, o ile uczeń ja posiadał. 

3) liczba nieobecności usprawiedliwionych, większa niż 50% wszystkich dni nauki 

szkolnej w danym roku szkolnym uniemożliwiła wychowawcy obiektywną ocenę 

zachowania ucznia; 

3. Pisemny wniosek o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana 

składa się do Dyrektora w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wniosek powinien zawierać 

uzasadnienie i wskazanie o otrzymanie jakiej oceny ubiega się uczeń.   
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4. Jeżeli wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 Dyrektor przekazuje wniosek do 

rozpatrzenia wychowawcy klasy.  

5. Zespół nauczycieli uczących w danej klasie liczący co najmniej 5 nauczycieli, w tym 

obowiązkowo wychowawca klasy po analizie wniosku może postanowić o: 

1) uznaniu wniosku za zasadny i ustalić ocenę, o którą ubiega się uczeń: 

2) podtrzymać przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną i uzasadnić swoją decyzję; 

3) dokonać ponownej analizy zachowania ucznia i  właściwej dokumentacji biorąc pod 

uwagę kryteria oceny zachowania, o którą ubiega się uczeń. 

6. Przeprowadzenie ponownej analizy zachowania ucznia i właściwej dokumentacji może 

odbyć się w dniu złożenia wniosku, ale nie później niż dzień przed rocznym zebraniem 

klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej. 

7. W wyniku przeprowadzonej analizy uczeń może otrzymać wnioskowaną ocenę lub 

zachować ocenę przewidywaną. W wyniku przeprowadzonej analizy ocena nie może być 

obniżona. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna. 

8. Z przeprowadzonej analizy zachowania ucznia i właściwej dokumentacji, o którym mowa 

w ust. 5 pkt. 3 nauczyciel wychowawca sporządza protokół, w którym odnotowuje ocenę i 

zwięzłą informację o prowadzonych czynnościach. 

 

§ 57 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Egzamin klasyfikacyjny ucznia: 

1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,; 

2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,; 

3) realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

4) realizującego indywidualny tok nauki; 

5) przechodzącego ze szkoły innego typu; 

6) przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły 

publicznej, 

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

2. 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. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora. 

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

§ 58 i §59. 

5. Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych. 

6. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć 

edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia 

realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego 
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przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 58 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca sierpnia.  

4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 59. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

7. Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor. 

8. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości 

przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 59 

Warunki i tryb zgłoszenia zastrzeżeń do otrzymanej  rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 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 powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych;  
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 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 

niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

6. Przepisy ust. 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 ust. 3, 

jest ostateczna. 

7. Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem 

konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub 

prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego 

udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych. 

 

§ 60 

Informacja o warunkach promocji i ukończenia szkoły, w tym promocji z wyróżnieniem. 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie, co najmniej w 

stopniu koniecznym. 

2. Na wniosek rodziców ucznia po uzyskaniu zgody wychowawcy lub na wniosek 

wychowawcy po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego. 

3. Uczeń klasy I – III nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej tylko w 

przypadku, gdy nauczyciel ocenił jego wiadomości i umiejętności poniżej stopnia 

koniecznego, po zasięgnięciu opinii rodzica. 

4. Uczeń klasy IV - VII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich zajęć obowiązkowych otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej. 

5. Uczeń klasy IV-VII otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, 

jeżeli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, do której wlicza się ocenę z religii lub etyki 

i z innych dodatkowych zajęć edukacyjnych, na które uczęszczał i zachowanie co 

najmniej bardzo dobre. 
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6. Uczeń klasy VIII otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły, jeżeli z wszystkich zajęć 

obowiązkowych otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu 

zewnętrznego. 

7. Uczeń klasy VIII otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem, jeżeli 

uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75, do której wlicza się ocenę z religii lub etyki i 

z innych dodatkowych zajęć edukacyjnych, na które uczęszczał i zachowanie co najmniej 

bardzo dobre. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

SZKOŁY 
 

§61. 

Szkoła organizuje i udziela uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§62 

Za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor 

Szkoły. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniowi nauczyciele i 

specjaliści wykonujący zadnia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w 

szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. 

 

§63 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności 

z: 

1.1. z niepełnosprawności, 

1.2. z niedostosowania społecznego, 

1.3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

1.4. ze szczególnych uzdolnień, 

1.5. ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

1.6. z zaburzeń komunikacji językowej, 

1.7. z choroby przewlekłej, 

1.8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

1.9. z niepowodzeń edukacyjnych, 

1.10. z zaniedbań środowiskowych, 

1.11. z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 

i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiazywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 

w celu zwiększenia efektywności tej pomocy dla uczniów. 

 

§64 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana  jest we współpracy z 

rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczna, w tym specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§65 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia realizowana jest w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem w formie: 

1.1. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – za zgodą rodziców. 

1.2. Zajęć specjalistycznych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) – za zgodą 

rodziców. 

1.3. Zajęć rozwijających uzdolnienia, 

1.4. Klas terapeutycznych, 

1.5. Porad i konsultacji. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców uczniów i nauczycieli udzielana 

jest w formie: 

2.1. Porad i konsultacji, 

2.2. Warsztatów i szkoleń. 

 

§66 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy: 

1. Ucznia. 

2. Rodziców ucznia. 

3. Dyrektora 

4. Nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5. Poradni, 

6. Higienistki szkolnej 

7. Asystenta edukacji romskiej. 

8. Pracownika socjalnego. 

9. Asystenta rodziny. 

10. Kuratora sądowego. 

 

§67 

Wykreślony 

  

§67a 

Wykreślony 

 

§68 

1. Porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz warsztaty i szkolenia 

dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych 

i specjaliści. 

2. Nauczyciele i specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  

uczniów i ich możliwości psychofizyczne oraz ich zainteresowania i uzdolnienia. 

Nauczyciele w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem w celu rozpoznania: 

2.1. trudności w uczeniu się 

2.2. u uczniów klas I-III również ryzyka wystąpienia specyficznych trudności 

w uczeniu się. 
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2.3. szczególnych uzdolnień. 

 

§69 

1. W przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną nauczyciel lub specjalista udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę ucznia. 

2. Wychowawca informuje innych nauczycieli  lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem 

jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia u cznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca planuje i koordynuje udzielanie 

uczniowi tej pomocy, w tym ustala formy i okres jej udzielania oraz wymiar godzin. 

4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-

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

danym roku mogą być przydzielone na realizację tych form. 

5. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej współpracuje z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb, 

z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią. 

6. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte 

w dokumentacji szkolnej.  

7. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni 

uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach lub opiniach. 

 

§70 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie  i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 

ustalenie form tej pomocy, okres jej udzielania, wymiar godzin jest zadaniem zespołu 

nauczycieli. 

2. Wymiar godzin poszczególnych form pomocy ustala dyrektor biorąc pod uwagę 

wszystkie godziny , które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na 

realizację tych form. 

3. Formy i okres udzielania uczniowie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

 

§70a 

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców ucznia. 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym będą realizowane poszczególne 

formy dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. 

3. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

prowadzą dokumentację form, okresu udzielanej pomocy i ilości godzin we 

właściwych dziennikach.  

 

§70b 

wykreślony 
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ROZDZIAŁ IX 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§71 

Status zawodowy nauczycieli (pracowników pedagogicznych) rozstrzyga Karta Nauczyciela 

i wydane na jej podstawie inne przepisy, a w sprawach nieuregulowanych Kartą Nauczyciela 

Kodeks pracy. 

Wicedyrektor Szkoły 

 

§72 

Wicedyrektor Szkoły działa w zakresie kompetencji przekazanych pisemnym dokumentem 

przez dyrektora szkoły. Jest personalnie odpowiedzialny za własne decyzje wynikające z 

przydziału czynności. 

 

§73 

Wicedyrektor Szkoły w sytuacji nieobecności dyrektora szkoły przejmuje jednoosobowo 

odpowiedzialność za szkołę i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie własne decyzje. 

 

§74 

Zadania i obowiązki wicedyrektora szkoły obejmują działania: 

1. Przygotowanie i nadzorowanie projektów następujących dokumentów: szkolny 

program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyczny, harmonogram 

uroczystości i imprez szkolnych, harmonogram dyżurów śródlekcyjnych, tygodniowy 

podział godzin. 

2. Organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły w zakresie wynikającym z przydziału czynności. 

3. Utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrekcji z rodzicami uczniów, przyjmuje ich 

uwagi, postulaty, skargi i załatwia je zgodnie z kompetencjami. 

4. Nadzorowanie  prawidłowego prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji szkolnej. 

 

§75 

Wicedyrektor uprawniony jest do: 

1. Organizowania badań wyników nauczania i wychowania; w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły. 

2. Prowadzenia nadzoru nad pracą nauczycieli według planu nadzoru pedagogicznego 

opracowanego przez dyrektora szkoły i podanego do wiadomości nauczycieli i 

zgodnie z przydziałem czynności. 

3. Wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla 

nauczycieli, których pracę nadzoruje. 

4. Używania pieczątki osobowej z tytułem „Wicedyrektor Szkoły”. Podpisywania 

zarządzeń, komunikatów i pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań 

i kompetencji lub w przypadku nieobecności dyrektora szkoły. 

5. Przydzielania zadań służbowych w zakresie swoich uprawnień. 
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Nauczyciele 

 

§76 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece dzieci. 

2. Nauczyciel, w powierzonych mu zespołach klasowych, realizuje cele kształcenia, 

wychowania i opieki zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, obowiązującym w szkole 

zestawem programów nauczania, szkolnym programem wychowawczym 

i profilaktycznym, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także 

poszanowaniem ich godności osobistej. 

 

§77 

Zadania, obowiązki i odpowiedzialność nauczyciela. 

1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie, życie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych 

jego opiece, zarówno w czasie ich pobytu w szkole, jak i w trakcie zajęć 

pozaszkolnych. 

2. Nauczyciel wspiera wszechstronnie rozwój uczniów, w tym ich zainteresowania 

i zdolności. 

3. Nauczyciel mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziała z innymi uczącymi 

na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, 

umiejętności i postaw. 

4. Nauczyciel odpowiada za prawidłową realizację procesu dydaktycznego poprzez 

pełną realizacje podstaw programowych. 

5. Nauczyciel realizuje podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej lub nauczanego 

przez siebie przedmiotu 

6. Nauczyciel ma prawo wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

7. Nauczyciel opracowuje przedmiotowe wymagania edukacyjne oraz wypracowuje 

zasady oceniania i sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. 

8. Nauczyciel bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich 

uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

9. Nauczyciel pomaga uczniom w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych 

realizując w szczególności zapisy programu wychowawczego i profilaktycznego 

szkoły. 

10. Nauczyciel ma obowiązek przekazać zainteresowanym stronom pełne informacje 

o postępach danego ucznia w procesie dydaktycznym. 

11. Nauczyciel ma obowiązek uczestniczyć w przeprowadzeniu sprawdzianu dla uczniów 

klas VI kończących szkołę podstawową. 

12. Nauczyciel ma obowiązek stale doskonalić swój warsztat pracy w zakresie 

kompetencji metodycznych, specjalistycznych, pedagogiczno-psychologicznych. 

13. Nauczyciel ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i realizować: roczny 

plan pracy, plan ewaluacji wewnętrznej, program wychowawczy i profilaktyczny. Ma 

obowiązek aktywnie uczestniczyć w pracach komisji i zespołów, do których został 

powołany. 

14. Nauczyciel ma obowiązek aktywnie pełnić dyżur w czasie przerw szkolnych zgodnie 

z ustalonym harmonogramem i regulaminem, zwracając szczególną uwagą na 

nieprawidłowe i niebezpieczne zachowania uczniów. 

15. Nauczyciel ma obowiązek rzetelnie i terminowo prowadzić dokumentację szkolną. 
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16. Jako członek Rady Pedagogicznej na obowiązek uczestniczyć we wszystkich jej 

zebraniach, posiadając prawo wypowiadania się na każdy, poruszany na zebraniu 

temat. 

17. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zapisów statutu szkoły, wewnętrznych 

regulaminów, uchwał rady pedagogicznej, zarządzeń dyrektora szkoły i komunikatów. 

18. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wglądu do zarządzeń 

i komunikatów Dyrektora Szkoły zamieszczanych w „Księdze Zarządzeń i 

Komunikatów” oraz na służbowych stronach mailowych nauczycieli oraz „Księgi 

zastępstw”. 

19. Nauczyciel odpowiada za powierzone mu mienie szkolne, w tym za jego zniszczenie, 

gdy nastąpi z powodu nieporządku, braku właściwego nadzoru, użytkowania 

i zabezpieczenia. 

20. Nauczyciel organizuje zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

21. Nauczyciel udziela uczniowi wymagającemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

tej pomocy w porozumieniu z wychowawcą klasy. 

 

§78 

Uprawnienia nauczyciela; 

1. Nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania, składając właściwy wniosek do 

dyrektora szkoły. 

2. Nauczyciel decyduje o doborze metod nauczania, pomocy dydaktycznych 

oraz o doborze podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. 

3. Nauczyciel decyduje o ocenach cząstkowych, klasyfikacyjnych w prowadzonych 

przez siebie klasach. 

4. Ma prawo wypowiadać się do danego wychowawcy w sprawie zachowania uczniów 

w klasach, w których uczy. 

5. Nauczyciel ma prawo wnioskować w sprawach nagród i kar dotyczących ucznia do 

właściwego wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

6. Nauczyciel ma prawo stworzyć własny program autorski i własny podręcznik, których 

dopuszczenie do użytku szkolnego regulują odrębne przepisy. 

7. Nauczyciel ma prawo odmówić wykonania zleconego przez dyrektora zadania, jeżeli 

wykracza ono poza obowiązki wynikające ze statutu szkoły i innych dokumentów 

prawnych i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia nauczyciela lub znajdujących się 

pod jego opieką uczniów. 

Nauczyciel wychowawca 

 

§79 

Nauczyciel wychowawca klasy sprawuje opiekę nad powierzonym mu zespołem klasowym. 

Do szczególnych obowiązków wychowawcy należy: 

1. Dążenie do stworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania powierzonego 

mu zespołu klasowego, w tym inspirowanie go i wspomaganie w podejmowanych 

działaniach. 

2. Dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego i emocjonalnego ucznia. 

3. Dbanie o dobrą atmosferę w klasie, w tym podejmowanie działań umożliwiających 

rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy innymi członkami 

społeczności szkolnej. 

4. Współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, a w szczególności: 

2.3. Uwzględnianie opinii dotyczącej ocen zachowania. 
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2.4. Zbieranie informacji o przyczynach trudności w nauce danego ucznia, 

uwzględniając formy pomocy. 

2.5. W miarę potrzeby zbieranie i przekazywanie informacji o stanie zdrowia 

ucznia i jego sytuacji rodzinnej. 

2.6. Dbanie o równomierne obciążenie uczniów sprawdzianami i zadaniami 

domowymi. 

2.7. Uzgadnianie i koordynowanie wszelkich działań wychowawczych. 

3. Przygotowanie i dbanie o płynną realizację planu ścieżek edukacyjnych. 

4. Wnioskowanie do pedagoga szkolnego o objecie ucznia właściwą pomocą 

(po rozpoznaniu problemu). 

5. Współpraca z rodzicami uczniów i klasową Radą Rodziców: 

5.1. Organizowanie zebrań rodzicielskich w terminach ustalonych przez dyrektora 

szkoły lub na swój wniosek. 

5.2. Informowanie o wynikach nauczania i problemach w zakresie kształcenia 

i wychowania. 

5.3. Zapoznawanie z właściwymi dokumentami wewnątrzszkolnymi. 

5.4. Włączanie rodziców w życie wewnątrzklasowe i szkolne. 

5.5. Informowanie i wspieranie w kształceniu i wychowaniu uczniów. 

6. Organizowanie wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych, wyjść do 

kina, teatru, domów kultury, muzeów, wyjazdów śródrocznych uczniów w ramach 

akcji „Zielona szkoła”. 

7. Wdrażanie uczniów do przestrzegania prawa szkolnego. 

8. Organizowanie wyborów do samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

9. Przygotowanie i prowadzenie właściwych dokumentów wychowawczych, w tym 

planu pracy wychowawczej, tematyki godzin wychowawczych i innych. 

10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji wychowawczej, wypisywanie świadectw 

szkolnych i arkuszy ocen. 

11. Przekazywanie dyrektorowi szkoły informacji o nierealizowaniu przez danego ucznia 

obowiązku szkolnego. 

12. Udzielanie nagród i kar zgodnie z zapisami statutu szkoły. 

13. Przekazywanie dyrektorowi szkoły wniosków rodziców z zebrań rodzicielskich. 

14. Organizuje i koordynuje udzielanie uczniom z danej klasy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

§80 

Wychowawca klasy ma prawo do: 

1. Wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach realizacji szkolnego zestawu 

programów nauczania i treści ścieżek edukacyjnych dotyczących powierzonej mu 

klasy. 

2. Pomocy ze strony dyrektora szkoły lub wicedyrektora, zwłaszcza w przypadkach: 

1.1. Lekceważenia przez uczniów obowiązków szkolnych, ich wykroczeń w tym 

zakresie. 

1.2. Naruszeń przez uczniów powszechnie obowiązujących norm prawnych i 

moralnych. 

1.3. Łamania przez innych pracowników praw ucznia i dziecka. 

2. Pomocy ze strony pedagoga szkolnego, a zwłaszcza w: 

2.1. Sprawach niedostosowania psychofizycznego uczniów do wymagań 

szkolnych. 

2.2. Rozwiązywaniu konfliktów uczniów. 
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2.3. Rozwiązywaniu trudności we współpracy z rodzicami uczniów, zwłaszcza 

trudności ze skontaktowaniem się z nimi. 

 

Nauczyciel – bibliotekarz 

 

§81 

Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie: 

1. Pracy pedagogicznej : 

1.1. Udostępnianie książek, czasopism i innych źródeł informacji uczniom, 

nauczycielom, absolwentom szkoły oraz przedstawicielom społeczności 

lokalnej. 

1.2. Propagowanie czytelnictwa. 

1.3. Zapoznawanie uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej. 

1.4. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania 

informacji z różnych źródeł informacji (udzielanie porad bibliotecznych 

stosownie do potrzeb i poziomu odbiorców). 

1.5. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

1.6. Kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różne formy pracy z czytelnikiem 

( rozmowy nt. zainteresowań czytelniczych, imprezy biblioteczne, praca z 

aktywem ). 

1.7. Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się książką, materiałami 

bibliotecznymi i innymi źródłami informacji. 

1.8. Wyrabianie u uczniów nawyku czytania czasopism. 

1.9. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły 

(edukacja czytelnicza, medialna, ekologiczna i inne). 

1.10. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość społeczną 

i kulturową oraz promującą czytelnictwo, sławnych pisarzy (wystawy, 

konkursy, wycieczki, spotkania z autorami) 

1.11. Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa danej klasy. 

1.12. Kultywowanie tradycji narodowej kraju, miasta, regionu, szkoły i biblioteki. 

2. Organizacji pracy biblioteki: 

2.4. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.5. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji biblioteki. 

2.6. Odpowiedzialność za księgozbiór i wyposażenie biblioteki. 

2.7. Organizacja udostępniania zbiorów. 

2.8. Systematyczna aktualizacja zbiorów (selekcja i zakup nowych książek). 

2.9. Opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni, warsztatu 

informacyjnego. 

2.10. Urządzenie biblioteki umożliwiające uczniom i pracownikom szkoły łatwe 

korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. 

2.11. Planowanie pracy i sprawozdawczość. 

2.12. Przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru. 

 

Nauczyciel – wychowawca świetlicy 

 

§82 

Do obowiązków nauczyciela wychowawcy świetlicy należy: 
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1. Opieka nad powierzoną grupą uczniów nie większą niż 25 dzieci, poprzez 

organizowanie czasu wolnego dzieci oraz prowadzenie zorganizowanych zajęć 

rozwijających zainteresowania dzieci. 

2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz pomoc w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych, udzielanie pomocy przy odrabianiu zadań domowych. 

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami uczniów 

w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganiu im, inicjowanie 

różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym. 

4. Prowadzenie bądź organizowanie różnego rodzaju form terapii psychologicznej dla 

uczniów, zajęć socjoterapeutycznych. 

5. Ponoszenie odpowiedzialności za uczniów, salę i jej wyposażenie, dbanie 

o bezpieczeństwo i właściwą organizację zajęć. 

6. Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej, prawidłowe prowadzenie dziennika zajęć 

świetlicowych z grupą. 

7. Prowadzenie dokumentacji finansowej świetlicy szkolnej we współpracy z Radą 

Rodziców. 

8. Dbanie o wystrój wnętrz świetlicy szkolnej i przygotowanie materiałów do pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

9. Informowanie dyrektora szkoły o wszelkich trudnościach w funkcjonowaniu świetlicy. 

10. Nauczyciel realizujący godziny przydzielone z art.42 KN (godziny kartowe) 

w świetlicy szkolnej przejmuje wyżej wymienione obowiązki. 

 

Nauczyciel – opiekun Samorządu Uczniowskiego 

 

§83 

Do zadań opiekuna Samorządu Uczniowskiego należy: 

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają udziału 

pracowników szkoły. 

2. Zapewnianiu (po uzgodnieniu z wicedyrektorem szkoły) niezbędnych warunków 

organizacyjnych do samorządnej działalności uczniów. 

3. Opracowanie i uzgodnienie z dyrektorem szkoły regulaminu działalności Samorządu 

Uczniowskiego. 

4. Dbanie o przestrzeganie zapisów regulaminu. 

5. Przeprowadzanie wyborów do szkolnego samorządu, w tym do jego prezydium. 

6. Przedstawianie stanowiska Samorządu Uczniowskiego w dyskusjach dotyczących 

spraw uczniowskich. 

7. Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniów. 

8. Czuwanie nad prawidłowym dysponowaniem funduszami Samorządu Uczniowskiego. 

 

Nauczyciel – pedagog i psycholog szkolny  

 

§84 

Cele, zadania i uprawnienia pedagoga i psychologa szkolnego: 

1. Celem pracy pedagoga i psychologa szkolnego jest stworzenie założeń opiekuńczo-

wychowawczych adekwatnych do potrzeb uczniów i możliwych do realizacji 

w konkretnych warunkach funkcjonowania szkoły. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy w szczególności: 
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1.1. Praca w powołanych przez Dyrektora Szkoły zespołach planujących i 

koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów szkoły, 

1.2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych 

uczniów, w tym diagnozowania ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych, wspieranie ich mocnych 

stron, 

1.3. Udzielanie uczniom różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 

terenie szkoły i w środowisku pozaszkolnym, 

1.4. Prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach udzielanej uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

1.5. Prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców oraz warsztatów i 

szkoleń dla rodziców uczniów i nauczycieli, 

1.6. Prowadzenie działań zmierzających do rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w 

tym uczniów uzdolnionych, planuje sposoby ich zaspokojenia.  

1.7. Wspomaganie nauczycieli klas I – III w prowadzeniu obserwacji i pomiarów 

pedagogicznych mających na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, 

1.8. Natychmiastowe informowanie dyrektora szkoły o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeśli tego wymaga, 

1.9. Prowadzenie działań w zespołach zmierzających do minimalizowania skutków 

zaburzeń rozwojowych u uczniów, 

1.10. Zapobieganie zaburzeń zachowania uczniów, 

1.11. Prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych. 

2. Ponad to do zadań pedagoga należy: 

2.1. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa 

w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców 

i nauczycieli. 

2.2. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 

wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o 

których mowa w odrębnych przepisach. 

2.3. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz 

uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 

kształcenia. 

2.4. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

3. W ramach uprawnień pedagog może: 

3.1. Wnioskować do dyrektora szkoły o skierowanie sprawy danego ucznia do 

sądów dla nieletnich, umieszczenia ucznia osieroconego i opuszczonego w 

Domu Dziecka, o ustanowienie rodziny zstępczej. 

3.2. Uczestniczyć w rozprawach sądowych, której stroną jest uczeń szkoły lub jego 

rodzice, jako pełnomocnik dyrektora szkoły. 

3.3. Wydawać opinię o uczniu na wniosek zainteresowanych osób i urzędów, po 

konsultacji z dyrektorem szkoły. 

3.4. Żądać opinii o uczniu od wychowawcy klasy na wniosek kuratora sądowego 

lub społecznego. 

3.5. Uczestniczyć obok wychowawcy w realizowaniu przez niego procesu 

wychowawczego. 
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3.6. Korzystać z pieczątki imiennej o treści „Pedagog szkolny” 

4. W ramach uprawnień psycholog może: 

4.1. Wnioskować do dyrektora szkoły o skierowanie dziecka na specjalistyczne 

badania do odpowiednich instytucji opiekuńczo-wychowawczych 

lub diagnostyczno-terapeutycznych w celu uzyskania właściwej pomocy, 

4.2. Wydawać opinię o uczniu na wniosek zainteresowanych osób i urzędów, po 

konsultacji z dyrektorem szkoły, 

4.3. Żądać opinii o uczniu od wychowawcy na wniosek instytucji działających na 

rzecz dziecka, 

4.4. Uczestniczyć obok wychowawcy w realizowaniu przez niego procesu 

wychowawczego 

4.5. Korzystać z pieczątki imiennej o treści „Psycholog szkolny”. 

 

Nauczyciel - logopeda szkolny 

 

§85 

1. Do zadań logopedy należą zadania zawarte w §123 pkt: 2.2 – 2.7 

2. Ponad to do zadań logopedy szkolnego należy: 

2.1. Przygotowanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

mowy głośnej i pisma. 

2.2. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie 

pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, 

we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z ucznia, 

2.3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dzieci. Dla 

uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb, 

2.4.  Ścisła współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne w zakresie pomocy logopedycznej, 

1.5. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli 

wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu 

profilaktycznego. 

2. W ramach uprawnień logopeda może: 

1.1. Wnioskować do dyrektora szkoły o skierowanie dziecka na właściwe zajęcia 

wyrównawcze i specjalistyczne. 

1.2. Wydawać, po konsultacji z dyrektorem szkoły, właściwe opinie o uczniu na 

wniosek zainteresowanych osób i urzędów w ramach swoich kompetencji. 

1.3. Uczestniczyć obok wychowawcy w realizowaniu prze niego procesu 

wychowawczego. 

1.4. Korzystać z imiennej pieczątki o treści „Logopeda szkolny”. 

 

Zespoły przedmiotowe i zespoły klasowe 

 

§86 

1. Zespoły klasowe tworzą nauczyciele uczący w danym oddziale 

2. Zadania zespołów klasowych: 

2.5. Ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb uczniów. 
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2.6. Współdziałanie na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego 

systemu wiedzy, umiejętności i postaw oraz realizacji zadań wychowawczych 

i dydaktycznych. 

2.7. Dbanie o równomierne obciążenie uczniów pracą na lekcji i domową, zgodnie 

z zasadami higieny. 

2. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele pokrewnych przedmiotów. 

3. Decyzję w sprawie powołania zespołów przedmiotowych podejmuje Dyrektor Szkoły. 

4. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

na wniosek nauczycieli. 

5. Do zadań zespołów przedmiotowych należą: 

5.1. Organizowanie współpracy celem uzgodnienia korelacji treści nauczania 

pokrewnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych. 

5.2. Organizowanie własnego, wewnętrznego doskonalenia zawodowego 

oraz doradztwa szczególnie dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. 

5.3. Opiniowanie programów autorskich, projektów innowacyjnych 

i eksperymentalnych. 

6. Zebrania zespołów nauczycielskich są protokołowane i przekazywane na koniec roku 

szkolnego wicedyrektorowi szkoły. 

 

Pracownicy niepedagogiczni 

 

§87 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. 

2. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych 

przepisów prawa Dyrektor Szkoły. 

3. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala 

Dyrektor Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ X 

PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO SZKOŁY 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 
 

§88 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą 7 lat oraz dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie roku, które były 

wcześniej objęte edukacją przedszkolną i nie odroczono im obowiązku szkolnego. O 

przyjęciu dziecka do klasy I decyduje dyrektor z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w 

obwodzie szkoły, które przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia. 

2. O podjęciu nauki w szkole przez dzieci 6-o letnie urodzone w drugiej połowie roku 

decydują rodzice/prawni opiekunowie dziecka. 

3. Dzieci do klasy I dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły przyjmowane są po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, którego zasady określa regulamin 

jeżeli szkoła posiada wolne miejsca 

 

§88a 

1. Postępowanie rekrutacyjne. 
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1.1. Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej określa organ 

prowadzący szkołę. 

1.2. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów z poza rejonu są brane pod 

uwagę następujące kryteria: 

1.2.1. Dziecko realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

w tutejszej placówce – 70 pkt. Dokument – zaświadczenie z 

sekretariatu Samorządowego Przedszkola nr 34. 

1.2.2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tutejszej placówki – 24 pkt. 

Dokument –  zaświadczenie z sekretariatu Samorządowego 

Przedszkola nr 34 lub Szkoły Podstawowej nr 47. 

1.2.3. Odległość placówki od miejsca zamieszkania dziecka – 3 pkt. 

Dokument – oświadczenie rodzica. 

1.2.4. Odległość placówki od miejsca pracy jednego z rodziców – 2 pkt. 

Dokument – oświadczenie rodzica 

1.2.5. Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie 

Miejskiej Kraków – 1 pkt. Dokument – oświadczenie rodzica 

1.3. O przyjęciu kandydata spoza obwodu szkoły do klasy I decyduje łączna liczba 

punktów za kryteria wymienione w pkt. 1.2., które spełnia kandydat. 

Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat wynosi 100 

punktów. 

1.4. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów 

licząc od liczby największej do wyczerpania wolnych miejsc. 

1.5. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów 

o kolejności przyjęcia kandydata decyduje komisja rekrutacyjna, która 

w protokole umieszcza właściwe uzasadnienie. 

2. Wymaganymi dokumentami składanymi w trakcie prowadzonej rekrutacji do klasy I są: 

2.1. Zgłoszenie/wniosek pobrany ze strony Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa 

lub z sekretariatu szkoły zawierający dane zgodnie z zapisami ustawy 

o systemie oświaty. 

2.2. Deklaracja potwierdzająca wolę uczęszczania dziecka (kandydata) do szkoły. 

2.3. Dokumenty określone w pkt. 1.2.  

3. Wniosek o przyjęcie do szkoły, do którego dołącza dokumenty, o których mowa 

w ust.1.2. składa się do dyrektora w sekretariacie zespołu. 

3.1. Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły/zgłoszenia przyjęcia dziecka 

do szkoły można dokonać: 

3.1.1.  drogą internetową poprzez stronę Portalu Edukacyjnego Miasta 

Krakowa – baner „Ewidencja zapisów do szkół podstawowych” 

i dostarczenie do szkoły właściwego, podpisanego dokumentu do 

sekretariatu szkoły w godzinach jego pracy lub, 

3.1.2. wydrukowanie z systemu wniosku/zgłoszenia o przyjęcie dziecka do 

szkoły wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły 

pierwszego wyboru lub, 

3.1.3. pobranie i wypełnienie właściwego druku w sekretariacie szkoły 

pierwszego wyboru. 

4. Dyrektor Zespołu powołuje drodze zarządzenia komisję rekrutacyjną, która prowadzi 

postępowanie rekrutacyjne. Dyrektor wskazuje przewodniczącego komisji. 

5. Komisja rekrutacyjna: 

5.1. Ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego. 

5.2. Podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych . 
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5.3. Podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych 

do szkoły. 

5.4. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

6. Rodzic dziecka nieprzyjętego do szkoły może wystąpić w ciągu 7 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do 

szkoły. 

7. Uzasadnienie, o którym mowa w pkt.1 sporządza się w ciągu 5 dni i zawiera ono 

przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która  uprawniała do przyjęcia oraz 

liczbę punktów, którą otrzymał kandydat. 

8. Rodzic dziecka nie przyjętego do szkoły może wciągu 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

9. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania. 

10. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły rodzicowi dziecka nieprzyjętego do szkoły 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 

11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które winno 

zakończyć się do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny na zasadach ustalonych dla 

rekrutacji zasadniczej. 

 

§89 

1. Do szkoły do klas II-VI, a do kl. I wciągu roku szkolnego mogą być przyjęci 

uczniowie, którzy są zameldowani lub zamieszkali poza obwodem szkoły jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane 

są z urzędu. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są obowiązani do: 

2.1. Dopełnienia czynności związanych z zapisem dziecka do klasy I na zasadach 

ustalonych dla szkół samorządowych prowadzonych przez Gminę Kraków. 

2.2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia i zapewnienia mu 

warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 

2.3. Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku 

spełnianego zzaa  ggrraanniiccąą,,  ww  ttyymm  nnaa  ppooddssttaawwiiee  uummóóww  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh  lluubb  

ppoorroozzuummiieeńń  oo  wwssppóółłpprraaccyy  bbeezzppoośśrreeddnniieejj  zzaawwiieerraannyycchh  pprrzzeezz  sszzkkoołłyy,,  jjeeddnnoossttkkii  

ssaammoorrzząądduu  tteerryyttoorriiaallnneeggoo  ii  oorrggaannyy  aaddmmiinniissttrraaccjjii  rrzząąddoowweejj  lluubb  ww  rraammaacchh  

pprrooggrraammóóww  eedduukkaaccyyjjnnyycchh  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  oorraazz  ww  sszzkkoołłaacchh  pprrzzyy  

pprrzzeeddssttaawwiicciieellssttwwiiee  ddyypplloommaattyycczznnyymm  iinnnneeggoo  ppaańńssttwwaa  ww  PPoollssccee.. 

2.4. Zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu dyrektora 

szkoły w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza oddziałem 

przedszkolnym. 

3. Uczniowie, o których mowa w ust. 1 są przyjmowani na prośbę rodziców w miarę 

wolnych miejsc w danym oddziale klasowym. Przyjęcie ucznia poprzedzone jest 

złożeniem pisemnej prośby przez jego rodziców, a w uzasadnionych przypadkach 

również opinii wychowawcy lub pedagoga z poprzedniej szkoły. 

4. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie spoza obwodu szkoły w miarę posiadania 

wolnych miejsc: 

1.1. Do klas I-III przyjmowani są uczniowie, u których w ocenie opisowej 

uzyskanej w poprzedniej szkole zachowanie ucznia jest ocenione pozytywnie. 
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1.2. Do klas IV-VI przyjmowani są uczniowie, którzy w poprzedniej szkole 

uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. 

Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

§90 

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

kalendarzowym, w którym dziecko przed 1 lipca ma ukończone 6 lat oraz trwa do 

ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym 

roku szkolnym, w którym dziecko kończy 18 lat. 

2. Dziecko zapisywane jest do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem. Zapisy 

przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrekcję szkoły. 

 

§91 

Ucznia do klasy programowo wyższej przyjmuje się na podstawie: 

1. Świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole podstawowej publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego 

przez szkołę, z której uczeń został przyjęty. 

2. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku, gdy uczeń spełnia 

obowiązek szkolny poza szkołą. 

3. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

 

§92 

Niespełnienie obowiązku szkolnego regulują odpowiednie przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji.  

  

ROZDZIAŁ XI 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

§93 

Uczeń ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz poszanowania godności osobistej. 

3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza dobra innych osób. 

5. Rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkołę, udziału w konkursach szkolnych i zewnętrznych. 

6. Uzyskania informacji o swoich postępach w nauce i zachowaniu oraz do 

sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny. 

7. Wnioskowania (wnoszenia) do nauczyciela o objęcie go pomocą w sytuacji trudności 

w nauce poprzez zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, włączenie go do grupy objętej 



 47 

zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, jeżeli taka została utworzona i jest w niej 

wolne miejsce. 

8. Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających na terenie szkoły. 

10. Zdawania egzaminów na zasadach określonych w statucie szkoły. 

 

§94 

Uczeń zobowiązany jest do: 

1. Stosowania się do poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników, jeżeli 

nie naruszają one godności osobistej. 

2. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz innych wewnętrznych 

regulaminów. 

3. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. 

4. Systematycznego uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, jeżeli został na nie 

zakwalifikowany przez nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego. 

5. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych 

pracowników szkoły i kolegów. 

6. Zawiadomienia w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wychowawcy lub innego 

nauczyciela, którzy podejmą działania w celu rozwiązania zgłoszonego problemu. 

7. Szanować dziedzictwo kulturowe i z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych. 

8. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higieną i rozwój. 

9.  Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

10. Odpowiedzialność finansową za zniszczone mienie szkolne ponoszą rodzice bądź 

opiekunowie prawni ucznia. 

11. Noszenia jednolitego stroju wybranego przez dyrektora szkoły w porozumieniu 

z Radą Rodziców. 

 

§95 

1. Uczeń ma prawo do nagrody za: 

1.1. Wyróżniające wyniki w nauce. 

1.2. Wzorowe zachowanie. 

1.3. Wybitne osiągnięcia w nauce, działalności artystycznej lub sportowej. 

1.4. Pracę społeczną na rzecz szkoły i klasy. 

1.5. 100% frekwencję w ciągu całego roku szkolnego. 

2.  Nagrodami i wyróżnieniami są: 

2.1. Pochwała wychowawcy klasy odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 

2.2. Pochwała dyrektora szkoły odnotowana w dzienniku lekcyjnym. 

2.3. Świadectwo z wyróżnieniem. 

2.4. Wpis do Złotej Księgi Uczniów. 

3. Uczeń klas IV-VI uzyskuje wpis do Złotej Księgi, jeżeli na świadectwie promocyjnym 

lub ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie. 

Jeżeli zajęcia z danego przedmiotu kończą się w klasie programowo niższej, to ocena 

uzyskana jest wliczana do średniej ocen ukończenia szkoły. 

4. Uczeń klas I-III uzyskuje wpis do Złotej Księgi jeżeli uzyskał co najmniej 90% 

najwyższych ocen w przyjętej skali ocen zachowania, brał aktywny udział w życiu 

klasy lub szkoły oraz w ciągu całego roku szkolnego uzyskał pełne osiągnięcia 

w zakresie wszystkich edukacji, języka angielskiego i religii. 

5.  Nagrody rzeczowe dostosowane są do możliwości finansowych szkoły. 
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§96 

1. Za niewypełnianie swoich obowiązków i naruszenie postanowień statutu i zapisów 

regulaminów wewnątrzszkolnych uczeń może być ukarany: 

1.1. Upomnieniem udzielonym przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły za 

sporadyczne wykroczenia przeciw dyscyplinie szkolnej oraz za brak poprawy 

w zachowaniu, po wielokrotnych upomnieniach udzielonych przez nauczycieli. 

1.2. Naganą pisemną udzieloną przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły za 

drastyczne wykroczenia przeciw obowiązującemu w szkole prawu. 

1.3. Zakazem udziału w zabawach klasowych, wycieczkach rekreacyjnych, 

„zielonych szkołach” – za łamanie dyscypliny na lekcjach i poza szkołą. 

1.4. Przeniesieniem do innej klasy na pobyt stały lub czasowy na umotywowany 

wniosek wychowawcy lub zespołu nauczycieli uczących. 

1.5. Wnioskiem dyrektora szkoły do Małopolskiego Kuratora Oświaty o skreślenie 

ucznia z listy uczniów szkoły i przeniesienia go do innej szkoły celem 

prawidłowego realizowania obowiązku szkolnego po podjęciu przez Radę 

Pedagogiczną stosownej uchwały – za demoralizowanie i znęcanie się nad 

innymi uczniami, nauczycielami bądź innymi pracownikami szkoły. 

2. Każde udzielenie kary traktowane jest indywidualnie.  

3. Wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym każdorazowe udzielenie 

uczniowi kary. 

 

§97 

Tryb postępowania przy udzielaniu uczniowi kary: 

1. Wymierzenie uczniowi kary poprzedzone jest pisemnym bądź ustnym (w przypadku 

ustnego powiadomienia nauczyciel odnotowuje informację zeszycie spostrzeżeń 

powiadomieniem jego rodziców o zamiarze udzielenia kary. 

2. Rodzice mają prawo w ciągu 3 dni od powiadomienia odwołać się pisemnie od kary, 

która ma być udzielona jego dziecku: 

2.1. Za pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły, jeżeli wykonawcą kary 

jest wychowawca klasy. 

2.2. Za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, gdy wykonawcą kar jest Dyrektor Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły może uchylić karę, którą ma zamiar udzielić wychowawca klasy, 

jeżeli uzna, że naruszono zapisy statutu szkoły. 

 

§98 

Odwołania rodziców od zamiaru udzielenia kary, której wykonawcą jest wychowawca 

rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

1. Komisja odwoławcza składa się z: 

1.1. Przewodniczącego – dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły. 

1.2. Członkowie komisji – wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza, pedagog 

szkolny, nauczyciel uczący w klasie, do której uczeń uczęszcza. 

2. Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia odwołania. 

3. Komisja ponownie ustala stopień winy ucznia nakłada lub anuluje karę. 

4. Decyzja komisji odwoławczej jest ostateczna  

 

§99  

1. Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami 

estetyki i higieny osobistej. 

2. Strój codzienny obowiązujący podczas dni nauki szkolnej: 
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1) dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice lub sukienki (długość nie może być krótsza 

niż do połowy uda) jak i spodnie (długie lub do wysokości kolan) w kolorze 

granatowym, czarnym, ciemnozielonym lub szarym, jeansy o klasycznym kroju. 

Zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek poza lekcjami wychowania 

fizycznego; 

2) chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju, w tym spodnie dżinsowe 

(bez dziur) w kolorze granatowym, czarnym, ciemnozielonym lub szarym lub spodnie 

sportowe (dres), w okresie letnim spodnie mogą być nieco krótsze (do wysokości 

kolan), zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek poza lekcjami 

wychowania fizycznego; 

3) w klasach młodszych dopuszcza się możliwość noszenia stroju ochronnego 

zabezpieczającego odzież uzgodnionego przez wychowawcę klasy z rodzicami 

uczniów. W przypadku braku uzgodnionego stroju ochronnego ucznia obowiązuje 

strój szkolny zgodnie z zapisami w pkt. 2 ppkt. 1 i ppkt. 2. 

4) ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej; 

5) okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, mieć dużych 

dekoltów, cienkich ramiączek, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona; 

Koszulki, koszule, T-shirty, bluzy, swetry powinny mieć kolor granatowy, czarny, 

ciemnozielony, szary lub biały (góra ubioru  gładka). 

6) elementem obowiązkowego stroju ucznia jest zakryte obuwie do chodzenia tylko po 

szkole; 

7) przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych niż uszy miejscach oraz tatuaże są zakazane; 

8) fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą 

mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania 

i układania ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy 

powinny być przede wszystkim czyste i starannie uczesane, długie – powinny być 

ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na zajęciach edukacyjnych; 

9) zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu i malowanie paznokci; 

3. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego 

stroju zgodnie z wymogami nauczyciela. Strój gimnastyczny – szorty, podkoszulek, buty 

noszony jest wyłącznie na zajęciach wychowania fizycznego. 

4. Uczniowie nie mogą nosić emblematów i nadruków klubów sportowych (np. szalików), 

nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję, popierających 

zbrodnicze ideologie promujących używki i ekstrawaganckich ozdób. 

5. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie zmieniają po każdym wejściu do Szkoły 

obuwie.  

6. Strój galowy dziewcząt składa się z granatowej lub czarnej spódnicy, nie dżinsowej 

i dresowej oraz nie krótszej niż do połowy uda i białej bluzki z krótkim lub długim 

rękawem. Dopuszcza się sukienkę w kolorze granatowym (jednolitym). Obowiązuje krój 

klasyczny.  

7. Strój galowy chłopców składa się z granatowych lub czarnych, długich spodni (nie 

dżinsowych i dresowych) i  białej koszuli z krótkim lub długim rękawem. Dopuszcza się 

założenie stosownego krawata i garnituru. 
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8. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych 

wynikających z ceremoniału szkolnego. 

 

 

ROZDZIAŁ  XII 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI 

W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY 

DEMORALIZACJĄ 
 

§100 

Sposób postępowania wobec uczniów  w sytuacji podejrzenia o stosowanie środków 

odurzających: 

1. Odizolowanie ucznia od reszty klasy. 

2. Powiadomienie wychowawcy klasy, który kontaktuje się z dyrektorem szkoły, 

pedagogiem, psychologiem. 

3. Wezwanie przez wychowawcę pielęgniarki szkolnej lub innych służb medycznych 

celem potwierdzenia faktu i udzielenia pomocy z równoczesnym powiadomieniem 

rodziców. 

4. Dyrektor w porozumieniu z lekarzem i rodzicami podejmuje decyzję o dalszym losie 

dziecka (powrót do domu, przewózko szpital lub izby dziecka) 

5. Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. 

 

§101 

Sposób postępowania w sytuacji znalezienia na terenie szkoły podejrzanych substancji: 

1. Zabezpieczenie substancji z zachowaniem środków ostrożności. 

2. Dyrektor wzywa policję. 

 

§102 

Sposoby postępowania wobec uczniów  w przypadku  podejrzenia, że uczeń posiada 

substancje odurzające: 

1. Nauczyciel prosi ucznia w obecności innej osoby (nauczyciel, pedagog, psycholog) 

o pokazanie zawartości tornistra i rzeczy osobistych i przekazanie podejrzanej 

substancji nauczycielowi. 

2. Nauczyciel i dyrektor zabezpieczają substancję, wzywają rodziców i policję. 

3. W przypadku odmowy wykonania polecenia przez ucznia Dyrektor wzywa rodziców 

i policję celem przeszukania i zabezpieczenia substancji. 

 

§103 

Sposoby postępowania w przypadku zaistnienia czynów o znamionach karalności, 

tj.: wymuszanie pieniędzy, zniszczenie mienia, pobicia, kradzieże, zastraszanie, grożenie 

popełnionych przez ucznia: 

1. Powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Ustalenie okoliczności czynów i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przekazanie sprawcy dyrektorowi szkoły. 

4. Powiadomienie rodziców ucznia. 

5. Powiadomienie policji w sytuacji, gdy sprawa jest poważna – rozbój z uszkodzeniem 

ciała. 

6. Zabezpieczenie dowodów i przekazanie policji. 
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7. W przypadku osób poszkodowanych (ofiara czynu karalnego) udzielenie pomocy 

przedmedycznej i wzywanie lekarza. 

 

§104 

Sposoby postępowania wobec uczniów podejrzanych o zagrożenie demoralizacją (naruszanie 

zasad współżycia społecznego, nasilona arogancja, wulgarność, przemoc emocjonalna, 

nierealizowanie obowiązku szkolnego, zachowania przeciw obyczajowości- obnażanie się, 

posiadanie publikacji o charakterze pornograficznym, rozpowszechnianie drogą elektroniczną 

treści erotycznych): 

1. Przekazanie informacji wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o zaistniałym fakcie pedagoga, psychologa i dyrektora 

szkoły. 

3. Wychowawca wzywa rodziców i przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności. 

4. W przypadku potwierdzenia informacji wychowawca zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego zachowania, rodziców do nadzoru nad dzieckiem 

i ewentualnej terapii w specjalistycznej placówce. 

5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia sąd 

rodzinny lub policję. 

 

§105 

Sposoby szczegółowego postępowania wobec uczniów, którzy wykazują niestosowne 

zachowanie o charakterze incydentalnym, tj.: przepychanki na korytarzu, przezywanie, 

przeklinanie, zakłócanie przebiegu lekcji, ignorowanie poleceń nauczyciela, lekceważenie 

pracowników szkoły, łamanie regulaminów szkolnych: 

1. Słowne upomnienie ucznia. 

2. Wpisanie uwagi do Zeszytu Spostrzeżeń oraz powiadomienie rodziców poprzez wpis 

do dzienniczka ucznia. 

3. W przypadku powtarzającego się niewłaściwego zachowania wychowawca 

w porozumieniu z nauczycielem uczącym podejmuje decyzję o ewentualnych 

konsekwencjach (skierowanie do pedagoga, psychologa, rozmów z dyrektorem 

szkoły, wezwanie rodziców, zastosowanie właściwego kryterium ceny zachowania). 

 

§106 

Wychowawców zobowiązuje się do : 

1. Sporządzania aktualnej listy numerów telefonów kontaktowych z rodzicami po 

uzyskaniu ich zgody, która przechowywana jest w teczce wychowawczej i w 

sekretariacie szkoły. 

2. W przypadku zaistnienia podanych sytuacji w §139, 140, 141, 142 nauczyciel 

zobowiązany jest sporządzić protokół powypadkowy lub protokół interwencyjny 

(formularze u dyrektora szkoły). 

3. Zapoznania się z procedurami mediacyjnymi. 

 

§107 

Postępowanie nauczycieli wobec uczniów niewłaściwie korzystających z telefonów 

komórkowych na terenie szkoły. 

1. Za niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole 

uważa się używanie telefonu podczas lekcji. 

1.1. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonu komórkowego w trakcie 

zajęć.  
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1.2. Na czas trwania lekcji telefon ma być wyłączony lub wyciszony i schowany 

w tornistrze. 

1.3. W czasie przerw obowiązuje zakaz filmowania, robienia zdjęć, nagrywania 

uczniów i nauczycieli. 

1.4. Zabronione są działania i zabawy mogące spowodować krzywdę innym 

osobom w sposób świadomy lub nieświadomy. 

2. W sytuacjach niewłaściwego korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły 

obowiązują poniższe procedury. 

2.1. Nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon i przekazać go dyrekcji szkoły 

oraz poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy. 

2.2. Wychowawca klasy powiadamia rodziców dziecka o zaistniałej sytuacji, a 

nauczyciel odbierający telefon zobowiązany jest do sporządzenia protokołu. 

2.3. Rodzic osobiście zgłasza się po odbiór telefonu do dyrekcji szkoły i dokonuje 

podpisu protokołu wraz z potwierdzeniem odbioru aparatu telefonicznego. 

3. Rodzice na własną odpowiedzialność dają dziecku telefon komórkowy do szkoły. 

Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za zniszczony aparat 

telefoniczny lub za jego zgubienie. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§108 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§109 

Sztandar szkoły: 

1. Jest prezentowany na zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego oraz z okazji 

ważnych świąt państwowych i szkolnych w części oficjalnej. 

2. Może brać udział w ceremoniach pogrzebowych zasłużonych dla szkoły nauczycieli. 

3. Jest niesiony przez poczet sztandarowy składający się z uczniów wybranych przez 

opiekuna samorządu szkolnego i wicedyrektora szkoły. 

§110 

1. Dla uczniów klas pierwszych w czasie ceremonii Ślubowania stosuje się słowa Roty 

Ślubowania: 

”Ja uczeń klasy pierwszej ślubuję uroczyście, że; 

będę starać się być dobrym i uczciwym, 

będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły, 

będę szanować swoich rodziców, nauczycieli i kolegów, 

będę uczył się tego, co piękne, 

będę kochał swoją Ojczyznę.” 

2. Dla uczniów klas szóstych w czasie uroczystości pożegnania – zakończenia nauki 

szkole podstawowej  stosuje się słowa: 

„My uczennice i uczniowie klas szóstych – kończący naukę w Szkole Podstawowej nr 

47 im. Stefana Czarnieckiego stajemy przed sztandarem szkoły. 

Świadomi powagi chwili przyrzekamy: 

dążyć do rozwoju swoich charakterów i umysłów, 

pamiętać o patriotycznej postawie patrona szkoły hetmana Stefana Czarnieckiego, 

kochać i szanować naszą Ojczyznę, 
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pomnażać Jej dziedzictwo, 

być dumnym z Jej tradycji i historii, 

być świadomi bogatej tradycji naszej szkoły, 

strzec Jej honoru i postępować tak, by mogła być z nas dumna.” 

   

§111 

Szkoła prowadzi: 

1. Kronikę Szkoły. 

2. Złotą Księgę Uczniów. 

3. Złotą Księgę Rodziców zasłużonych dla szkoły. 

4. Inne dokumenty określone w odrębnych przepisach. 

 

§112 

Załącznikami do statutu są: 

1. Regulamin Rady Pedagogicznej. 

2. Regulamin Rady Rodziców. 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w statucie obowiązują od dnia 4.09.2017 r. przyjęte uchwałą nr 6/2017 Rady 

Pedagogicznej z dnia 2.08.2017r oraz uchwałą nr 10/2017 z dnia 13.09.2017 r. 


