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ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
Definicje 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 
1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Trzydniku Du żym; 
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Trzydniku 

Dużym; 
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym; 
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Trzydnik Du ży; 
6) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia                     

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 
7) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia                       

7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 2 
Nazwa szkoły 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym. 

2. Szkoła jest jednostką organizacyjną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Trzydnickiej. 

3. Siedziba Szkoły mieści się w dwóch lokalizacjach:  
1) Trzydnik Du ży 72, 23-230 Trzydnik Duży; 
2) Wola Trzydnicka 52A, 23-230 Trzydnik Duży. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Trzydnik Duży z siedzibą w Trzydniku 
Dużym 59A. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Lubelski Kurator 
Oświaty. 

§ 3 
Typ szkoły 

1. Szkoła Podstawowa Trzydniku Dużym jest ośmioletnią szkołą publiczną, która 
zapewnia bezpłatne nauczania i wychowanie w zakresie realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego.  
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2. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,               
z uwzględnieniem sieci szkół ustalonej przez organ prowadzący szkołę. 

3. Szkoła może przyjmować na prośbę rodzica dzieci zamieszkałe poza jej obwodem, 
jeżeli posiada wolne miejsca. 

4. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi 
przepisami. 

5. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania    
w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

6. W klasie VIII przeprowadzany jest egzamin obejmujący wymagania ustalone                   
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                   
w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem ósmoklasisty”. 

7. Terminy i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty regulują odrębne 
przepisy. 
 

8. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego           
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

9. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami. 

10. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie                  
z odrębnymi przepisami. 

§ 4 
Obsługa finansowa 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA 

§ 5 
Cele i zadania szkoły  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku                
o systemie oświaty  oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem 
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szkolnego zestawu programów nauczania oraz programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły, a w szczególności: 

1) rozwija poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym swojej gminy przy jednoczesnym 
otwarciu  na wartości kulturowe Europy i świata,                                                                   

2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 
przygotowuje do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich                       
w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

3) realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci                   
i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju, 

4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. Szkoła kieruje się wskazaniami określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie 
Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.  

 
3. Zadaniem Szkoły jest w szczególności: 

1) realizowanie prawa każdego ucznia do kształcenia, wychowania i opieki 
odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju; 

2) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej; 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów; 

4) wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 
emocjonalnej, intelektualnej,  duchowej,  społecznej  poprzez  działania                   
z  zakresu  profilaktyki  dzieci    i młodzieży; 

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów, a także umożliwienie korzystania z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

6) umożliwienie  nauki   uczniom   zgodnie   z   indywidualnymi   potrzebami   
rozwojowymi   i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

7) sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do 
szkoły, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 
oraz predyspozycjami, poprzez umożliwienie im realizowania 
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania 
oraz zajęć rewalidacyjnych; 

8) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, poprzez 
umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz 
ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

9) umożliwienie uczniom realizowania obowiązku szkolnego w domu zgodnie             
z przepisami określonymi w ustawie Prawo oświatowe; 

10) umożliwienie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów; 
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11) współpraca z rodzicami i wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 
12)  umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej                                   

i etnicznej, językowej i religijnej; 
13) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, poprzez możliwość udziału                 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym; 

14) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy i kształtowanie umiejętności 
niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym; 

15) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki, wychowania            
i opieki; 

16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach 
zrównoważonego rozwoju i kształtowanie postaw proekologicznych, 
prospołecznych i patriotycznych; 

17) udzielanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 
rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również 
pomoc materialna; 

18) prowadzenie doradztwa zawodowego, umożliwiaj ącego uczniom wybór 
dalszego kierunku kształcenia; 

19) kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności, 
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym                                  
i gospodarczym; 

20) stwarzanie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej, 
eksperymentalnej uwzględniających możliwości wprowadzenia nowych 
rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej      i opiekuńczej; 

21) rozwijanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz kształtowanie 
właściwych postaw związanych z korzystaniem z technologii IT; 

22) wspomaganie edukacji dzieci z rodzin migrujących; 
23) poszerzanie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży związanych ze zdrowym 

stylem życia.                                

4. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, 
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w szkole 
prowadzona jest działalność profilaktyczna organizowana zgodnie z programem 
wychowawczo-profilaktycznym Szkoły. 

5. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizuje się ramach zajęć edukacyjnych, zajęć 
z wychowawcą, zajęć pozalekcyjnych oraz innych zajęć realizowanych przez szkołę. 

§ 6 

1. Szkoła wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem udzielania pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania 
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uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                       
i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 
zdrowia, poprzez: 

1) prowadzenie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 
rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) organizację i umożliwienie uczniom udziału w uroczystościach i wycieczkach; 
3) prowadzenie indywidualnego nauczania uczniów; 
4) umożliwienie korzystania z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych 

lub ćwiczeniowych; 
5) udzielanie pomocy materialnej w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych; 
6) udział w akcjach promujących wolontariat; 
7) organizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 
8) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ; 
9) realizację zadań wskazanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla: 

a) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I - III szkoły podstawowej – 
edukacja wczesnoszkolna, która jest realizowana w formie kształcenia 
zintegrowanego, 

b) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII szkoły podstawowej, 
podczas którego są realizowane przedmioty określone w przepisach 
dotyczących ramowych planów nauczania dla klas IV-VIII publicznej szkoły 
podstawowej; 

10) obowiązkową naukę w klasach I-VI jednego języka obcego nowożytnego, 
natomiast od klasy VII – dwóch języków obcych nowożytnych; 

11) realizację programu profilaktyczno-wychowawczego dostosowanego do potrzeb 
rozwojowych uczniów, który powstaje w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej; 

12) wykonywanie zadań opiekuńczych wobec uczniów w czasie przebywania na 
terenie szkoły, a także poza jego obrębem, w szczególności podczas spacerów, 
wycieczek, rajdów, zielonych szkół, wyjazdów edukacyjnych i sportowych; 

13) sprawowanie   indywidualnych   zadań    opiekuńczych    wobec    uczniów,    
którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 
i wsparcie; 

14) wspieranie rodziców w uzyskaniu pomocy specjalistycznej. 

2. W wykonywaniu zadań, szkoła współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami 
uczniów oraz innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi jej statutową 
działalność, a w szczególności z: 

1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami 
specjalistycznymi; 

2) instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia, 
przeciwdziałania i zapobiegania narkomanii, alkoholizmowi oraz innym 
uzależnieniom; 

3) instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz krzewienia kultury i ochrony 
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środowiska naturalnego; 
4) instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych i osób zdolnych; 
5) instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób 

należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. 

§ 7 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

1. Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej. 

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

3. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w wynika w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 
specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 
polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                               
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 
efektywności pomocy udzielanej uczniom. 
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6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy                     
z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym, 
innymi szkołami, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 
pozarządowymi oraz  innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                 
i młodzieży.  

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 
1) rodziców ucznia 
2) dyrektora szkoły 
3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniami 
4) pielęgniarki lub higienistki szkolnej 
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej 
6) pomocy nauczyciela 
7) pracownika socjalnego 
8) asystenta rodziny 
9) kuratora sądowego 
10) organizacji pozarządowej lub innej instytucji działaj ącej na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 
pracy z uczniami, oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,            
a także w formie: 

1) zajęć rozwijaj ących uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijaj ących umiejętności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijaj ących kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć                      
o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
7) porad i konsultacji; 
8) warsztatów. 

10a. O  potrzebie  objęcia   ucznia   pomocą   psychologiczno-pedagogiczną   informuje   
się rodziców ucznia. 

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 
może być organizowana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

12. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują 
odrębne przepisy. 

13. Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz                         
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w przypadku trudności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 7a 
Zajęcia specjalistyczne 

1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie             
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
organizuje się   zajęcia   specjalistyczne,   zajęcia   rewalidacyjne   odpowiednie   
ze   względu   na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne określone                    
w wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu             
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3.  Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor 
powołuje zespół  opracowujący  indywidualny  program  edukacyjno-
terapeutyczny,  w którym to dostosowuje się program nauczania do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

4.  Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez Dyrektora. Jedna osoba może 
koordynować pracę kilku zespołów. 

5. Szczegółowy zakres i uwarunkowania tworzenia i realizacji indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zadania i sposób działania zespołu,           
o którym mowa w ust. 13a określają przepisy szczególne. 

§ 7b 
Nauczanie indywidualne 

1. Uczniom z zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym 
szkoła umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania 
indywidualnego.  

2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego                
i jest udzielane na wniosek rodziców. 

3. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu  
o potrzebie indywidualnego nauczania. 

4. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń 
określonych w orzeczeniu 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
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wynikaj ące z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 
nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania 
objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane 
zajęcia indywidualnego nauczania. 

7. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział 
w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach                       
i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

§ 7c 
Indywidualny program lub tok nauki 

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

2. Zgoda na indywidualny program lub  tok  nauki  może  być  udzielona  po  
upływie  co najmniej jednego semestru nauki ucznia w szkole. 

3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą 
wystąpić: 

1) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia; 
2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia 

(za zgodą rodziców). 

4. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być 
dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń. 

5. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady 
Pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie 
krótszy niż jeden rok szkolny. 

7. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku: 
1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu 

klasyfikacyjnego; 
2) złożenie   przez   ucznia    lub    jego    rodziców    oświadczenia                              

o    rezygnacji  z indywidualnego programu lub toku nauki. 

8. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, 
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela 
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opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową 
liczbę godzin konsultacji. 

§ 7d 
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

1. Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać  do  szkoły,  ale  ze  względu  na  trudności  
w  funkcjonowaniu  wynikające  w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 
realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają 
dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 
edukacyjnych, organizowana jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 
realizowane: 
1) wspólnie z oddziałem oraz 
2) indywidualnie z uczniem. 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,   
z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

 
ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 
 

§ 8 
Organy szkoły 

 
1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorząd uczniowski; 
4) rada rodziców. 

§ 9 
Szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole,               

w tym celu w szczególności: przeprowadza ewaluację wewnętrzną                             
i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły, kontroluje 
przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 
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dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 
szkoły, wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 
a) organizowanie szkoleń i narad; 
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego; 
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego; 
3) gromadzi informacje o pracy nauczycieli i dokonuje oceny ich pracy 

zawodowej; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 
6) wstrzymuje wykonywanie uchwał, podjętych przez radę pedagogiczna                     

w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                      

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
9) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły; 
10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzanego w szkole; 
11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                        

w organizacji praktyk pedagogicznych; 
12) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub szerzenie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

13) może w drodze decyzji, przenieść ucznia do innej klasy lub za zgodą kuratora 
do innej szkoły, w przypadkach określonych w statucie szkoły; przeniesienie 
następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego; 

14) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów i szkolny zestaw 
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku 
szkolnego; 

15) dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  

16) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów 
nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla 
szkoły podstawowej; 

17) na wniosek rodziców uczniów należących do mniejszości narodowych, 
religijnych i etnicznych organizuje w szkole dla tych uczniów naukę własnego 
języka, własnej historii i kultury, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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prawa oświatowego; 
18) organizuje naukę religii lub etyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego; 
19) na wniosek lub za zgodą rodziców może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, odmowa zezwolenia następuje w drodze decyzji 
administracyjnej; 

20) może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły 
jednolitego stroju; 

21) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym wysokość opłat za posiłki; 
22) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 
23) wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną 

organizację, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

24) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym m.in. 
zatwierdza formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okres ich 
udzielania i wymiar godzin, informuje rodziców ucznia, w formie pisemnej,                
o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin; 

25) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i stomatologiem, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,                    
w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 
realizacji tej opieki; 

26) sprawuje kontrolę zarządczą; 
27) ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych                          
w wymiarze określonym w przepisach prawa; 

28) realizuje zadania dotyczących zamawiania i dystrybuowania wśród uczniów 
darmowych podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie                        
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

29) przedstawia propozycję realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania 
fizycznego; 

30) organizuje proces rekrutacji, w tym: 
a) powołuje komisję rekrutacyjn ą i wyznacza jej przewodniczącego; 
b) organizuje przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata; 
c) podaje do publicznej wiadomości zasad (kryteriów) przyjmowania oraz 

terminów postępowania rekrutacyjnego; 
d) rozpatruje odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnych dotyczących 

przyj ęcia kandydatów do klasy I spoza obwodu Szkoły; 
31) podejmuje decyzje o przyjęciach uczniów do szkoły w trakcie roku szkolnego, 
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poza harmonogramem rekrutacji; 
32) zwalnia uczniów z części lub całości zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć 

komputerowych, informatyki zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa; 
33) wyznacza terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych; 
34) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli            
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje                 
w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom                      

i innym pracownikom szkoły; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej                       

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników zespołu. 

3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za: 
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi                    

w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkołę                           
i przedszkole; 

3) tworzenie warunków do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 
4)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych 

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Dyrektor ma prawo: 
1) wydawania poleceń służbowych pracownikom szkoły; 
2) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym 

funkcjonowaniu; 
3) podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami. 

5. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

6. Powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu 
opinii rady pedagogicznej. 

7. Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorem, 
radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 



Statut Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym 

17 

 

 

8. W czasie nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku jego 
nieobecności inny nauczyciel na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
dyrektora szkoły. 

§ 10 
Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej 

1. (skreślony) 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni            
w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym 
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady 
pedagogicznej. 

3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawach wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 
6)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy. 

7) (skreślony) 

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności : 
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego Szkoły; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych 

wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć           

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5)  wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 
wicedyrektora szkoły; 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 
7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania; 
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w 

szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 
ćwiczeniowych; 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił 
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił; 

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 
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12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 
nauczania. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i uchwala statut 
lub jego zmiany. 

6. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

7. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji 
kierowniczej w szkole. 

8.  Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,                       
w obecności co najmniej połowy liczby jej członków w trybie jawnym, poza 
uchwałami podejmowanymi w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje 
kierownicze w zespole, lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na 
takie stanowisko, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

9.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

10. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji                              
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 
bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny i z inicjatywy przewodniczącego, organu 
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

11. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

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

13. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej zobowiązane są do 
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro 
osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

15.  Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

16. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zebrania rady 
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pedagogicznej mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 11 

Szczegółowe kompetencje rady rodziców 
 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym 

przedstawicielu rad oddziałowych. 

3. Rada rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie 

Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy rady, tryb 

przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do rady 

rodziców. 

4.  Do kompetencji rady rodziców należy: 
1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły; 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora; 
5) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny                   

z niniejszym Statutem; 
6) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed 
dopuszczeniem ich do użytku w szkole. 

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

6. Rada rodziców opiniuje inne sprawy i dokumenty na prośbę dyrektora . 

7. W celu wspierania statutowej działalności zespołu, rada rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 
bankowym rady rodziców. 

9. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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§ 12 
Szczegółowe kompetencje samorządu uczniowskiego 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 
szkoły, wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 
7) prawo do posiadanie własnych funduszy, które służą do finansowania 

działalności samorządu uczniowskiego. 

6. Samorząd uczniowski zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie 
podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego 
organu. 

7. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania 
z zakresu wolontariatu, 

8. (skreślony) 

§ 13 
Warunki współdziałania między organami szkoły 

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia 
dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania 
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demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. 

2.  Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji 
celów i zadań Szkoły.  

2a. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność,                    
w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy 
działalności. 

3. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad: 
1) zasady pozytywnej motywacji; 
2) zasady partnerstwa; 
3) zasady wielostronnego przepływu informacji; 
4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy; 
5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji. 

4. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły. 

5. Współdziałanie organów Szkoły obejmuje w szczególności: 
1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach 

prawa i w statucie Szkoły poprzez: 
a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej; 
b) organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły; 
c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Szkoły; 
d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów; 

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych 
przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów; 

3) bieżącą wyminę informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych                     
i planowanych działaniach poprzez: 
a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów; 
b) kontakty indywidualne przewodniczących organów. 

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły. 

§ 14 
Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły 

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców: 
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora szkoły; 
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 
3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów             

– strony sporu; 
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
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zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest 
zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu 
organów zespołu, a dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół  mediacyjny   w   pierwszej   kolejności   prowadzi   postępowanie   mediacyjne,                   
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. 

5. W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie Szkoły każda ze stron 
ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,  
w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu. 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
§ 15 

Organizacja wychowania, kształcenia i opieki w szkole 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia 
następnego roku. 

1a. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 
1) koniec pierwszego semestru ustala się na ostatni piątek stycznia; 
2) drugi semestr rozpoczyna się od początku kolejnego tygodnia po zakończeniu 

pierwszego semestru i trwa do dnia zakończenia roku szkolnego. 

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, przerw świątecznych, zimowych                
i letnich oraz inne dni wolne od nauki, określają przepisy rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej dotyczące organizacji roku szkolnego. 

3. Szkoła zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w dni robocze, od poniedziałku do 
piątku. 

4. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w szkole mogą być realizowane w soboty. 

5. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII. 

6. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy                           
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów określonych planem nauczania. 
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7. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 18. 

8. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone                             
w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

9.  Czas  trwania  zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 
10. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły ma 

prawo zmienić czas trwania godziny lekcyjnej w czasie od 30 minut do 60 minut, 
zachowując tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu 
nauczania. 

 
11. W szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. 
 
12. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, w terminie 
do 30 kwietnia  każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania. Arkusz 
organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego 
roku. 

13. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę 
pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin 
zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół 
zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

14. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje 
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając 
zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. 

15. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego szkoły,                          
o którym mowa w ust. 12 i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. Zmiany 
wdrażane są przez dyrektora szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ 
prowadzący. 

16. Dyrektor   szkoły   po   zasięgnięciu   opinii   rady   pedagogicznej,   rady   
rodziców   i samorządu uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić                            
do 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

17. O ustalonych w danym roku szkolnym dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych dyrektor szkoły informuje rodziców w terminie do 30 września. 
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18. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienie uczniów, w szczególności          

w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności; 
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

19. Zajęcia wymienione w ust. 18 pkt. 1 prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. 

20. W uzgodnieniu  z rodzicami zajęcia edukacyjne  i wychowawcze mogą odbywać się  
w formie wyjść do muzeów, kin, teatrów i innych instytucji kulturalno – 
oświatowych oraz w formie wycieczek i zielonych szkół. 

21. Zajęcia wymienione w ust. 16 pkt. 2 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem 
wolontariuszy. 

22. Uczniowie dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego                          
z oferty tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu                   
z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców 
i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca 
zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych środowiska lub szkoły. 

23. Podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków 
nauki i bezpieczeństwa, dokonuje się z uwzględnieniem przepisów prawa. 

24. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów oraz podziału na grupy określają 
odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty oraz postanowienia 
organu prowadzącego. 

§ 15a 
Organizacja zajęć religii i etyki 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

2. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii, etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-
wychowawczymi. 

3. Uczniom uczęszczającym na lekcje religii zapewnia się warunki do odbycia w ciągu 
trzech kolejnych dni  rekolekcji wielkopostnych.  
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§ 15b 
Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie 

1. Dla uczniów klas 4 – 8 szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły 
pisemną rezygnację z udziału ucznia w zajęciach; 

3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia; 

4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów niekorzystających z zajęć 
wychowania do życia w rodzinie; 

5. Zasady organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie określają odrębne 
przepisy. 

§ 15c 
Praktyki pedagogiczne 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 
dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi 
nauczycielami a szkołą wyższą. 

§ 15d 
Wyposażenie szkoły 

1. Szkoła posiada warunki umożliwiaj ące kształcenie, wychowanie i opiekę: 
1) pomieszczenia lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 
2) bibliotekę; 
3) świetlicę; 
4) stołówkę; 
5) pracownię komputerową z dostępem do Internetu; 
6) zespół obiektów, pomieszczeń oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 
7) pomieszczenia sanitarno-higieniczne,  
8) szatnie i szafki; 
9) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku. 

2. W szkole może działać gabinet profilaktyki zdrowotnej  pomocy przedlekarskiej. 

 

 



Statut Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym 

26 

 

 

ROZDZIAŁ 5 
ZAKRES ZADA Ń NAUCZYCIELI                                                               

ORAZ INNYCH PRACOWANIKÓW SZKOŁY  

§ 16 
Zasady organizacji i zadania zespołów nauczycielskich,                            

warunki i tryb tworzenia zespołów 

1.  Do realizacji zadań określonych w statucie w szkole tworzy się zespoły 
nauczycielskie w następującym trybie i na następujących warunkach: 

1) zespół nauczycieli powołuje dyrektor na czas określony lub nieokreślony; 
2) dyrektor powołuje zespoły nauczycieli na początku roku szkolnego lub doraźnie; 
3) pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na 

wniosek tego zespołu; 
4) dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do 

realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, 
specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział 
również osoby niebędące pracownikami szkoły. 

2. W szkole funkcjonują zespoły wychowawcze na poziomie każdej klasy. Pracą zespołu 
kieruje wychowawca klasy. 

3. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy: 
1) ustalanie zestawu programów dla  danego  oddziału  oraz  jego  

modyfikowanie  w miarę potrzeb; 
2) opracowywanie  planów,  programów,  rozkładów  nauczania  i  strategii  

pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści 
edukacyjnych; 

3)  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 
4)  koordynowanie działań wychowawczych; 
5)  wymiana informacji dotyczących potrzeb edukacyjnych uczniów; 
6)  ustalanie wspólnych działań w odniesieniu do poszczególnych uczniów; 
7)  analiza postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału. 

4. Zebrania zespołu wychowawczego zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. Spotkania 
zespołu są protokołowane. 

§ 17 

Zakres zadań nauczycieli 

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą                  
i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego 
rozwoju osobowego. 
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2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, 
poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia           
i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych                       
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 
narodów, ras i światopoglądów. 

3. Nauczyciel obowiązany jest realizować: 
1)  zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio              

z uczniami albo na ich rzecz; 
2)  inne czynności, zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb              
i zainteresowań uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem             
i doskonaleniem zawodowym. 

4. Nauczyciel w szczególności: 
1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach           

i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone                  
w programach i planie pracy szkoły; 

2) realizuje program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 
3) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje 

o jego modernizację do dyrektora szkoły; 
4) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
5) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 
6) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów; 
7) rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                          

w funkcjonowaniu uczniów, w tym bariery i ograniczenia utrudniaj ące 
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

8) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                    
o rozpoznane potrzeby uczniów; 

9) podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału 
uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 
funkcjonowania; 

10) bezstronnie i obiektywnie ocenia i traktuje wszystkich uczniów; 
11) współdziała z rodzicami uczniów, w celu ujednolicania wpływów 

wychowawczych i tworzenia środowiska wychowawczego; 
12) informuje rodziców uczniów, radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno- 

wychowawczych swoich uczniów; 
13) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy 

merytorycznej; 
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14) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki; 
15) przedstawia dyrektorowi wybrany program nauczania; 
16) prowadzi w trakcie bieżącej pracy z uczniami obserwację pedagogiczną, 

mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się lub 
szczególnych uzdolnień; 

17) wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 
bieżącej pracy z uczniami; 

18) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy            
w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy; 

19) indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych                                 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

20) dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

21) współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier                         
i ograniczeń w środowisku utrudniaj ących funkcjonowanie uczniów i ich 
uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu 
poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań; 

22) aktywnie uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej; 
23) sumienne i aktywne pełni dyżurów nauczycielskich na przerwach, zgodnie              

z regulaminem nauczyciela dyżuruj ącego; 
24) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Nauczyciel ma prawo do: 
1) wyboru programu nauczania oraz decydowania w sprawie doboru metod, 

form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego 
przedmiotu;  

2) opracowywania, a po ich zatwierdzeniu wprowadzenia autorskich 
programów nauczania i wychowania; 

3) oceniania postępów uczniów w nauce i zachowaniu; 
4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów; 
5) rzetelnej oceny całokształtu swojej pracy; 
6) korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych                

w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 

6. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 
1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów; 
2) bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w szkole i na zajęciach 

organizowanych przez szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełnienia 
obowiązków w tym zakresie; 
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3) powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny. 
7. (skreślony) 
8. (skreślony) 
9. (skreślony) 
10. (skreślony)  
11. (skreślony) 

§ 18 
Zadania nauczyciela wychowawcy 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 
uczących w danym oddziale 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem przez w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do podstawowych zadań wychowawcy należą: 
1) sprawowanie opieki nad uczniami powierzonego oddziału; 
2) podejmowanie działań mających na celu integrowanie uczniów jako zespołu 

klasowego; 
3) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów 

i problemów wychowawczych; 
4) realizowanie zadań wychowawczych oraz z zakresu profilaktyki szkolnej, 
5) prowadzenie zajęć wychowawczych oraz innych, z wykorzystaniem aktywnych 

form i metod pracy z uczniem; 
6) inspirowanie uczniów do podejmowania samorządności i przedsiębiorczości, 
7) ocenienie zachowania uczniów po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli jego 

uczących; 
8)  współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami i opiekunami uczniów                 

w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
9)  współdziałanie w wykonywaniu swoich zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, z instytucjami, organizacji                              
i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji. 

5. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki 

dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku 
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szkolnego; 
4) kształtowanie osobowości ucznia; 
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem                           

i psychologiem szkolnym, pielęgniarką; 
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej                 

i socjalnej; 
7)  wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo; 
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie            

z jego możliwościami i zainteresowaniami; 
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie 

przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego; 
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

ucznia; 
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału             

w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy                                   
w organizacjach szkolnych; 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, 

estetykę, czystość na terenie klasy i szkoły,; 
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, 

badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie 
środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, 
nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia; 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie 
niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią; 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach 
bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych 
oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, 
niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych; 

18) współpracę z biblioteką szkolną;  
19) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji klasy. 

6. Wychowawca klasy organizuje zebrania z rodzicami oraz utrzymuje indywidualne 
kontakty z rodzicami uczniów. 

7. Wychowawca uzyskuje pomoc merytoryczną i psychologiczno-pedagogiczną od 
dyrektora szkoły i instytucji wspomagających szkołę. 

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

9. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie 
objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy             
z uczniami. 

 
10. Wychowawca klasy, we współpracy z nauczycielami lub specjalistami, planuje                

i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych 
działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

11. Wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 19 
Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza 

1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza: 
1) praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni; 
b) udzielanie informacji bibliotecznych, tekstowych, rzeczowych                             

i bibliograficznych; 
c) prowadzenie propagandy wizualnej, słownej i audiowizualnej zbiorów, 

biblioteki i czytelnictwa; 
d) poznawanie czytelników rzeczywistych i potencjalnych oraz pozyskiwanie 

dla biblioteki tych ostatnich; 
e) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań              

i sytuacji życiowej czytelników; 
f) kształcenie uczniów jako użytkowników informacji – w formie zaj ęć 

grupowych oraz przez pracę indywidualną z uczniem (przy współudziale 
wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów); 

g) pomoc uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności 
wychowawcze; 

h) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 
 

2)  prace organizacyjno – techniczne: 
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły; 
b) ewidencja oraz opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów; 
c) selekcja zbiorów; 
d) organizowanie warsztatu informacyjnego; 
e) dbanie o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę pomieszczenia 

biblioteki; 
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f) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy 
sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, miesięczna, semestralna               
i roczna); 

g) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

3)  inne obowiązki i uprawnienia: 
a) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością; 
b) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami; 
c) współpraca z rodzicami; 
d) współpraca z innymi bibliotekami; 
e) proponowanie innowacji w działalności biblioteki.  

§ 20 
Zakres zadań pedagoga 

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 
1) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 
2) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 
3) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

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

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

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

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

7) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi poradniami 
specjalistycznymi i innymi instytucjami i organizacji działającymi na rzecz 
edukacji. 

8)  współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły i jego ewaluacji, 

9)  wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, 
wynikaj ących z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

§ 21 
Zakres zadań psychologa 

1. Szkoła może zatrudniać psychologa. 

2. Psycholog w szczególności: 
1) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje 
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indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 
mocnych stron uczniów; 

2)  diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3)  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci               
i młodzieży; 

5) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania 
oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 
uczniów; 

6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 
kryzysowych; 

7)  pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8)  wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły i jego ewaluacji; 

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, 
wynikaj ących z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

§ 22 
Zakres zadań logopedy 

1. Szkoła może zatrudniać logopedę. 

2. Logopeda jest również członkiem rady pedagogicznej i uczestniczy w jej obradach oraz 
podejmowanych podczas nich decyzjach. 

3. Zakres zadań logopedy: 
1) diagnozowanie uczniów logopedycznie, w tym prowadzenie badań 

przesiewowych w celu ustalenia mowy uczniów; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla 

rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 
zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji j ęzykowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  
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§ 23 
Zakres zadań wychowawcy świetlicy 

1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:  
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży; 
2) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej; 
3) organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów posiadających problemy                          

z nauką; 
4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania 

fizycznego; 
5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz stwarzanie 

warunków dla prezentowania ich zamiłowań i uzdolnień; 
6) kształtowanie nawyku i potrzeby uczestnictwa w kulturze; 
7) upowszechnianie kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny, 

czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 
8) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności; 
9) współpraca z wychowawcami klas i rodzicami uczniów. 

2. (skreślony) 

3. (skreślony) 

4. (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. (skreślony) 

§ 24 

Zakres zadań doradcy zawodowego 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
1)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu            

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i zdolności uczniów; 

2)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 
działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia                  
i zawodu; 

3)  wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4)  opracowanie Planu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 
oraz przygotowanie sprawozdanie z jego realizacji. 
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2. (skreślony) 

3. (skreślony) 

4. (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. (skreślony) 

§ 25 
Zakres zadań terapeuty pedagogicznego 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami                

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne 

uczestnictwo w życiu szkoły; 
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć                   

o charakterze terapeutycznym; 
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. (skreślony) 

3. (skreślony) 

4. (skreślony) 

§ 26 
Zakres czynności nauczyciela wspomagającego 

1. Nauczyciel wspomagający realizuje następujące zadania: 
1) wspólnie z innymi nauczycielami  wspomaga proces  edukacyjny  oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania                      
i zajęcia określone w Indywidualnym Programie Edukacyjno 
Terapeutycznym; 

2) wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami  prowadzi pracę wychowawczą 
z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) w miarę potrzeb uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
nauczycieli  oraz   w   zintegrowanych   działaniach   i   zajęciach,   określonych 
w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 
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nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 
pomaga w doborze form i metod pracy z posiadającymi orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

2. Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy: 
1) współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania do zajęć; 
2) współpraca z wychowawcą klasy i wspieranie go w działaniach 

wychowawczych; 
3) współpraca z rodzicami; 
4) spotkania z nauczycielem przedmiotu celem ustalania zakresu wsparcia; 
5) udział w spotkaniach z rodzicami ucznia oraz z nim samym na początku 

każdego roku szkolnego (we wrześniu) w celu umożliwienia wzajemnego  
poznania się  i ustalenia zakresu wspomagania; 

6) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 
7) analizowanie i gromadzenie/uzupełnianie dokumentacji ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
8) pomoc uczniowi w sytuacji niepełnosprawności fizycznej, w zależności od 

potrzeb ucznia i zaleceń zawartych w orzeczeniu; 
9) wspieranie ucznia w sytuacji trudności w komunikacji z nauczycielami, 

pracownikami szkoły i rówieśnikami; 
10) aktywizowanie i motywowanie ucznia do pracy na lekcji; 
11) sporządzanie notatek o pracy z uczniem i gromadzenie dokumentacji ucznia 

celem modyfikowania i doskonalenia pracy nauczyciela wspomagającego; 
12) zgłaszanie wychowawcy, pedagogowi i pracującemu z uczniem innemu 

specjaliście trudności w pracy z uczniem w celu znalezienia optymalnej dla 
niego metody wspomagania. 

3. (skreślony) 

4.  (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. (skreślony) 

7. (skreślony) 

§ 27 
Zakresy zadań innych pracowników szkoły 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem 
jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz 
utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku. 
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2. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają 
regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Obowiązki pracowników administracji i obsługi: 
1) troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, 

przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowych; 

2) wspieranie działań wychowawczych Szkoły poprzez współpracę                                 
z nauczycielami; 

3) rzetelne wykonywanie powierzonych im obowiązków, przestrzeganie 
regulaminu pracy i ustalonego w Szkole porządku; 

4) natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości; 
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 
6) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
7) znajomość przepisów i zarządzeń ich dotyczących. 
8) rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły. 

4. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy obsługi                          
w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają: 

1)  Sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań 
wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów; 

2) Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
3)  Reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez 

zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom; 
4) Odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze; 
5) Dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły; 
6) Niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych. 

5. Odpowiedzialność oraz przydziały czynności  pracowników  ustala  dyrektor Szkoły 
w oparciu o odpowiednie przepisy prawa, co odnotowuje się w aktach osobowych 
pracownika. 

6. (skreślony) 

7. (skreślony) 

8. (skreślony) 
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ROZDZIAŁ 6 

ZADANIA ZWI ĄZANE Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZE ŃSTWA 
UCZNIOM W CZASIE ZAJ ĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁ Ę 

ORAZ SPOSÓB I FORMY WYKONYWANIA TYCH ZADA Ń 
DOSTOSOWANE  DO WIEKU I POTRZEB UCZNIÓW ORAZ 

WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH SZKOŁY 

§ 28 

1. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom i pracownikom poczucie bezpieczeństwa. 

2. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, tj: 

1) zapewnia opiekę  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  lekcyjne                                
i  pozalekcyjne,  w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo; 

2) zapewnia opiekę nauczyciela dyżuruj ącego podczas przerw według 
ustalonego harmonogramu dyżurów; 

3) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie                                       
z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek 
szkolnych. 

3. W czasie dyżurów nauczyciel jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo uczniów, 
zapobiegać wszelkim przejawom zagrożenia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać 
zaśmiecaniu obiektu szkolnego. 

4. Nauczyciel mający zastępstwo za innego nauczyciela przejmuje również jego dyżury. 

5. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podlega kontroli 
wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co 
roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników. 

7. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w tworzeniu bezpiecznych warunków 
nauki. 

8. Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczą w realizacji Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego Szkoły. 

9. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca 
prowadzenia zajęć, a w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce 
zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły oraz odpowiednie służby. 

10. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) 
oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel 
kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową 
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organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy 
zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na 
przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność 
nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani korzystać ze 
sprzętu sportowego. 

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego ma obowiązek 
zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez 
rodziców. 

12. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo 
uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) wraz z oświadczeniem o braku 
przeciwwskazań medycznych do wysiłku fizycznego.  

13. W pomieszczeniach do nauki biologii, fizyki, chemii, informatyki oraz 
wychowania fizycznego wywieszone są w widocznym i łatwo dostępnym miejscu 
regulaminy określające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

14. Na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym nauczyciele zapoznają 
uczniów z regulaminami poszczególnych pracowni i sal. 

15. Na terenie szkolnych obiektów sportowych dzieci i młodzież mogą przebywać 
tylko i wył ącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców, zgodnie                                   
z obowiązującym regulaminem korzystania z obiektów sportowych Szkoły oraz 
zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu. 

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży na drogach 
publicznych szkoła: 

1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajamianiem ich             
z przepisami ruchu drogowego; 

2) organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu 
drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach; 

3) współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami 
ruchu drogowego. 

17. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek, imprez, uroczystości 
odbywających się poza terenem szkoły odpowiada kierownik wycieczki i 
opiekunowie grupy zatwierdzeni przez dyrektora szkoły, w oparciu o 
funkcjonuj ący w szkole regulamin organizacji wycieczek. 

18. W czasie zajęć i spotkań prowadzonych przez osoby spoza szkoły, np. 
prelegentów, osoby odbywające praktyki, nauczyciel zobowiązany jest do 
przebywania w klasie razem z uczniami. 

19. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności uczniów przed 
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przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia                          
w dzienniku. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez 
ucznia, nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić o tym wychowawcę klasy, 
pedagoga oraz jego rodziców (prawnych opiekunów). 

20. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej oraz nie może 
opuścić  budynku szkoły w czasie trwania planowych zajęć, z zastrzeżeniem ust. 22. 

21. Uczeń może opuścić szkołę w trakcie trwania zajęć lekcyjnych tylko za zgodą 
rodzica (prawnego opiekuna), na jego pisemną lub ustną (osobistą) prośbę. 

22. W przypadku ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub 
uległ urazowi: 

1) należy bezzwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka                             
i postępować zgodnie z poczynionymi ustaleniami; 

2) uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez 
niego upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło 
budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej. 

23. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili 
opuszczenia przez nich terenu szkoły. 

24. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który przebywa na jej terenie, 
placu zabaw, boisku szkolnym poza zajęciami. 

25. Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia 
dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

26. W szkole funkcjonuje system interwencji wychowawczej, zgodny z Procedurą 
postępowania nauczycieli i metodami współpracy szkół z policją, w sytuacjach 
zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

27. Szkoła posiada programy komputerowe chroniące uczniów przed 
niepożądanymi, demoralizującymi informacjami. 

28. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie             
w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych 
utrudniaj ących funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

29. W celu zapewnienia uczniom  warunków bezpieczeństwa  pracownicy  szkoły 
mają obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren Szkoły. 

30. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który przebywa na terenie szkoły, 
placu zabaw, boiska szkolnego poza zajęciami.  
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31. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły są zobowiązani do 
zabezpieczenia ich przed kradzieżą (tak jak w każdym innym publicznym miejscu). 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony 
rower. Fakt kradzieży dyrektor Szkoły zgłasza na policję. 

32. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego 
grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

33. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub 
wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów 
ubezpieczenia w ramach środków finansowych szkoły. 

34. Na terenie szkoły działa monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny                       
z zapisem cyfrowym. Monitoring obejmuje: 

1)  w budynku Szkoły w Trzydniku Dużym: trzy wejścia do budynku szkoły, 
korytarze szkolne oraz boisko szkolne. Monitor i rejestrator znajduj ą się              
w sekretariacie Szkoły. 

2) w budynku Szkoły w Woli Trzydnickiej: wej ście do budynku szkoły oraz 
plac zabaw. Monitor i rejestrator znajdują się  w pokoju nauczycielskim. 

35. Celem monitoringu jest: 
a) zwiększenie bezpieczeństwa społeczności  szkolnej  oraz  osób  

przebywających  na terenie szkoły; 
b) ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów; 
c) ustalanie sprawców czynów karalnych (zniszczenia  mienia, kradzieże, 

bójki itp.)  w szkole i jej otoczeniu; 
d) ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych                       

i niepożądanych. 

36. W szkole obowiązuje „Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego” 
określający zasady monitoringu oraz zasady rejestracji i udostępniania danych 
objętych monitoringiem. 

37. (skreślony) 

38. (skreślony) 

39. (skreślony) 

40. (skreślony) 

41. (skreślony) 

42. (skreślony) 
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43. (skreślony) 

44. (skreślony) 

45. (skreślony) 

46. (skreślony) 

§ 29 
Organizacja świetlicy szkolnej uwzględniająca warunki              

wszechstronnego rozwoju ucznia 

1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.  

1a. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy 
pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na: 

1) czas pracy rodziców; 
2) organizację dojazdu do szkoły; 
3) inne okoliczności wymagające opieki. 

2. Liczba uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25. 

3. Świetlica szkolna prowadzi rejestr uczniów korzystających z zajęć świetlicowych. 

4. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły                               
w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając organizację dowozów. 

5. (skreślony) 

6. (skreślony) 

7. (skreślony) 

8. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie                 
z obowiązującymi przepisami. 

9. Szkoła posiada wydzielone pomieszczenia do realizacji zajęć świetlicowych, którego 
wyposażenie dostosowane jest do wieku i liczby uczniów oraz spełnia wymagania 
ergonomii. 

9a. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w pomieszczeniach świetlicy oraz                         

w miejscach wyznaczonych przez dyrektora, w tym w salach lekcyjnych, bibliotece, 

sali gimnastycznej, boiskach szkolnych i szkolnym placu zabaw. 
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10. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji 
poprzez: 

1) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; 
2) wyrównywanie szans edukacyjnych; 
3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 
4)  organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej                 

w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój 
fizyczny ucznia; 

5)  stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie 
nawyków kultury życia codziennego; 

6) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym 
zakresie 

7) wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia; 
8) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; 
9) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 
10) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach; 
11) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami 
pedagogicznymi; 

11) współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

12. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego 
przez dyrektora szkoły. 

13. (skreślony) 

§ 30 
Organizacja biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy 

biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami                                      
i innymi bibliotekami  

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych             
i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, popularyzowanie 
wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać:  uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 
rodzice oraz inne osoby – za zgodą dyrektora szkoły. 

3. W bibliotece gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory, również na miejscu oraz 
umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego. 

4.  Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły, który: 
1) zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie  

oraz środki finansowe na jej działalność, warunkuj ące prawidłowa pracę 
biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami; 
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3) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy; 
4) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych 

oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala 
regulamin komisji skontrowej; 

5) zatwierdza regulamin biblioteki; 
6) obserwuje i ocenia pracę biblioteki; 
7) w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający 

zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania; 
8) zatwierdza plan pracy biblioteki. 

5. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie                 

z potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły; 
2) opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych                       

i materiałów ćwiczeniowych; 
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną. W tym celu: 

a) umożliwia korzystanie z różnych źródeł informacji: książka, czasopisma, 
Internet, media; 

b) chroni ucznia przed szkodliwymi informacjami zawartymi w Internecie 
poprzez programy ochronne; 

c) określa sposoby korzystania ze źródeł informacji, z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami; 

d) prowadzi zajęcia dotyczące poznawania sposobów poszukiwania, 
wykorzystywania  i przetwarzania informacji. 

4) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 
5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie            

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową                      

i społeczną. W tym celu: 
a) organizuje konkursy czytelnicze i inne, 
b) uczestniczy w konkursach czytelniczych pozaszkolnych, 
c) organizuje spotkania autorskie, 
d) współpracuje z biblioteką publiczną oraz innymi bibliotekami i instytucjami 

wspierającymi działalność biblioteki 
7) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 
8) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych; 
9) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 
10) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 
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6. Biblioteka współpracuje z: 
1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie 

rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania 
nawyku czytania i samokształcenia; 

2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia 
materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć 
bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć; 

3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie 
rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji                    
o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej; 

5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie 
wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć 
edukacyjnych i kulturalnych; 

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 

7.  Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

§ 31 
Organizacja stołówki szkolnej 

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówk ą”. 

2. Stołówka organizuje dożywianie z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci 
i młodzieży. 

3. Posiłki wydawane w stołówce spełniają wymagania, jakie muszą spełniać środki 
spożywcze   stosowane   w   ramach   żywienia   zbiorowego   dzieci i młodzieży              
w jednostkach systemu oświaty oraz normy żywienia, z uwzględnieniem wartości 
odżywczych i zdrowotnych. 

4. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły. 

5. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne. 

6. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

7. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat,                  
o których mowa w ust. 5: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

8. Stołówka jest czynna w dni nauki szkolnej. 
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§ 32 
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego                  
oraz zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmujący 
zaplanowane i systematyczne działania mające na celu wspieranie uczniów                        
w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

2. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowuje 
się na każdy nowy rok szkolny. 

3. Program określa: 
1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych;  
b) metody i formy realizacji działań;   
c) terminy realizacji działań;  
d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań.  

4. Program, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele 
odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez 
dyrektora szkoły.  

5. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa zawodowego.  

6. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI obejmują orientację 
zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, 
kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 
rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.  

7. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII maj ą na celu 
wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego 
wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, 
uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji  
i rynku pracy.  

8. Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań                           
i kompetencji. 
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9. Doradztwo zawodowe jest realizowane:  
1) w klasach I–VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego,  
2) w klasach VII i VIII na zaj ęciach z zakresu doradztwa zawodowego,  
3) w klasach I-VIII na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się 

oddziałem;  
4) we wszystkich klasach w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu 

poznanie przez uczniów pracy w wybranych zawodach.  

10. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego we wszystkich klasach 
realizowane są w czterech obszarach:  

1) Poznanie siebie/Poznanie własnych zasobów,  
2) Świat zawodów i rynek pracy,  
3) Rynek pracy i uczenie się przez całe życie, 
4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-

zawodowych. 

11. Zajęcia o których mowa w ust. 8 pkt. 2 prowadzi szkolny doradca zawodowy. 

12. System uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, jest spójny z programem 
wychowawczo–profilaktycznym szkoły oraz programem zajęć z doradztwa 
zawodowego w klasie VII i VIII i obejmuje różnego rodzaju zajęcia, w tym: 

1) zajęcia warsztatowe (z całą klasą lub grupą zainteresowanych uczniów); 
2) zajęcia lekcyjne, poświęcone tematyce edukacyjno-zawodowej; 
3) projekcje filmów o zawodach; 
4) wycieczki do zakładów pracy; 
5) konsultacje; 
6) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów; 
7) uczestniczenie w Dniach Otwartych Szkół; 
8) udział w Targach Edukacyjnych; 
9) praca z informatorami i regulaminami rekrutacyjnymi ; 
10) udostępnianie literatury z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa 

zawodowego 
13.  W czasie zajęć i konsultacji indywidualnych, w których udział mogą brać także 

rodzice, uczniowie powinni otrzymać pełną informacj ę dotyczącą: 
1) diagnozy własnych możliwości i predyspozycji zawodowych oraz 

zainteresowań, 
2) ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych i wyższych na terenie powiatu 

oraz całego kraju związanych z zainteresowaniami uczniów, w tym 
informatorów oraz regulaminów rekrutacji; 

3) różnych zawodów i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 
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ROZDZIAŁ 7  
PRAWA I OBOWI ĄZKI UCZNIA  

§ 32 
Prawa ucznia 

1. Szkoła przestrzega praw ucznia, uwzględniając przepisy prawa krajowego oraz 
międzynarodowego ratyfikowanego przez Polskę, w szczególności: Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, 
Mi ędzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 
Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
ustawy Prawo Oświatowe, wraz z aktami wykonawczymi do niej. 

2. Uczeń ma prawo do: 
1) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 
2) właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia; 
3) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów; 
4) dostosowania  treści,   metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych; 
5) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny swojego stanu wiedzy                   

i umiejętności;  
6) uzyskania informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz kryteriach wymagań nauczycieli poszczególnych przedmiotów; 
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia                                   

i wychowania; 
8) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 
9) rozwijania swych zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych 

oraz pozalekcyjnych; 
10) powiadomienia go z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości; 
11) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz  w  czasie  ferii  

szkolnych (na czas ich trwania nie powinno się zadawać prac domowych); 
12) przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego na zasadach 

określonych w niniejszym Statucie; 
13) higienicznych warunków nauki i wypoczynku;  
14) zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (tyle razy, ile wynosi tygodniowa 

liczba godzin danego przedmiotu, ale nie więcej niż 4 razy); 
15) poprawiania swoich ocen; 
16)  zadawania pytań, proszenia o powtórne wytłumaczenie tematu, 

zrozumiałego wytłumaczenia pracy domowej; 
17) dodatkowej pomocy nauczyciela w związku z trudnościami szkolnymi; 
18) pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
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19) pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 
organu prowadzącego,; 

20) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,  
świetlicy i księgozbioru  biblioteki  pod opieką nauczyciela; 

21) przynależności do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły; 
22) reprezentowania szkoły w konkursach,  zawodach  i  innych  imprezach,  

zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 
23) mediacji; 
24)  korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych                  

i materiałów ćwiczeniowych; 
25) udziału w wypracowywaniu regulaminu samorządu; 
26) wybierania swoich reprezentantów do samorządu szkolnego i klasowego; 
27) kandydowania na członka samorządu szkolnego i klasowego; 
28) zgłaszania swoich wniosków do samorządu uczniowskiego; 
29) współpracy z samorządem uczniowskim; 
30) wyrażania opinii na temat pracy samorządu uczniowskiego; 
31) udziału w wycieczkach i wyjazdach zorganizowanych zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa; 
32) zapoznania się z przepisami bhp i regulaminami obowiązującymi                          

w szkole; 
33)  spotkań ze specjalistami ds. bezpiecznego i zdrowego stylu życia (policjant, 

psycholog, lekarz, sędzia);  
34)  ochrony zdrowia i korzystania z opieki medycznej; 
35) zwolnienia z lekcji za powiadomieniem rodziców w przypadku złego 

samopoczucia; 
36) kulturalnego spożywania posiłków; 
37) wyrażania i obrony swojego zdania opartego na prawdzie, faktach                      

i argumentach; 
38) traktowania na równi z innymi; 
39) wolności wyznania; 
40) pomocy ze strony Rzecznika Praw Ucznia; 
41) domniemania niewinności; 
42) nietykalności cielesnej; 
43) ochrony przed dyskryminacją; 
44) ochrony przed uzależnieniami; 
45) ochrony przed wszelkimi formami przemocy, zaniedbywaniem czy 

wykorzystywaniem seksualnym. 
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§ 34 
Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Statucie,     
a w szczególności: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przygotowywać 
się do nich (w tym odrabiać zadania domowe) oraz właściwie zachowywać                       
w ich trakcie; 

2) przychodzić na lekcje punktualnie; 
3) nosić przybory szkolne; 
4) uzupełniać swoje braki w wiedzy wynikające z nieobecności w szkole; 
5) uczyć się systematycznie; 
6) prowadzić zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela; 
7) usprawiedliwić nieobecność w szkole zgodnie z obowiązującymi zasadami; 
8) przestrzegać regulaminu samorządu szkolnego i klasowego; 
9) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach samorządu (dotyczy członka 

samorządu);  
10) opiekować się mniej sprawnym kolegą i koleżanką; 
11) bronić słabszych przed agresją; 
12) zgłaszać wszelkie zagrożenia zdrowia i życia;  
13) zmieniać obuwie szkolne; 
14) dbać o czystość pomieszczeń szkolnych; 
15) szanować sprzęt szkolny; 
16) sprzątać po sobie miejsce nauki, pracy, posiłku, zabawy; 
17) zgłaszać nauczycielowi zauważone usterki sprzętu lub uszkodzenia 

wyposażenia; 
18) przestrzegać regulaminu poszczególnych pracowni i obiektów sportowych; 
19) szanować dekoracje, wystawy i tablice informacyjne; 
20) zachowywać się kulturalni na terenie szkoły i poza nią; 
21) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności; 
22) szanować własność swoją i innych, w tym bezpłatne podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 
23) postępować zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
24) dbać o honor i tradycje szkoły; 
25) dbać o piękno mowy ojczystej; 
26) dbać o życie i zdrowie własne i innych osób oraz higienę i rozwój 

intelektualny, w tym wystrzegać się szkodliwych nałogów; 
27) okazywać szacunek innym osobom; 
28) dbać o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju na co dzień                      

i podczas uroczystościach szkolnych;  
29) wykonywać polecenia dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

jeśli nie naruszają one jego praw. 
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§ 34a 
Strój szkolny 

1. W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy i odświętny. 

2. Codzienny strój uczniowski powinien być: 
1) schludny, czysty, wyprasowany, estetyczny, stosowny; 
2) nie powinien zawierać elementów, rysunków, napisów oraz znaków 

propagujących przemoc, agresję, rasizm, satanizm, środki odurzaj ące 
zmieniające świadomość itp. 

3. W budynku szkoły uczniowie nie noszą nakrycia głowy, kaptura, czapki                                   
z daszkiem itp. 

 
4. Ubiór ucznia nie może być manifestacją jego poglądów politycznych ani 

przynależności do subkultur młodzieżowych. 
 
5. Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowych obowiązuje zmiana 

obuwia i stroju na strój sportowy. 

6. Stój sportowy ucznia to; 
1) bawełniana koszulka z krótkim rękawem; 
2) ciemne sportowe spodenki lub bawełniany dres; 
3) obuwie z podeszwą antypoślizgową. 

7. W sytuacjach uroczystych i reprezentacyjnych uczeń obowiązany jest wystąpić                    
w stroju odświętnym (dziewczęta – biała bluzka koszulowa, ciemna spódnica lub 
spodnie, ciemna sukienka; chłopcy– biała koszula, ciemne spodnie). 

 
8. Rodzice powinni zadbać o stosowny i właściwy wygląd dziecka podczas zajęć 

dydaktycznych i uroczystości szkolnych. 
 
9. Dyrekcja szkoły oraz członkowie rady pedagogicznej mają prawo ingerować                     

i określać wygląd oraz ubiór uczniów, jeśli jest on niezgodny z ogólnie przyjętymi 
normami moralno-etycznymi, zagraża zdrowiu, zawiera reklamę środków 
zmieniających świadomość lub stanowi element subkultur przestępczych. Nauczyciel  
ma prawo zażądać usunięcia niestosownego elementu stroju lub skonfiskować 
przedmiot zawierający elementy wymienione w ust. 2 pkt. 2. 
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§ 34b 
Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne 

 
 
1. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zaleci to nauczyciel prowadzący ww. 
zajęcia. W czasie przerw uczeń może używać telefonu komórkowego tylko                           
w uzasadnionych sytuacjach, po uzyskaniu zgody nauczyciela. 

2. W przypadku używania telefonu komórkowego na lekcjach nauczyciel prowadzący 
zajęcia ma prawo odebrać uczniowi telefon. Powinien wyłączyć go w obecności 
ucznia i zatrzymać w depozycie.  

3. Jeżeli  telefon  został  uczniowi  odebrany  po  raz  pierwszy,  sam  odbiera  go    po   
zakończonych   w   tym   dniu   lekcjach/zajęciach; jeżeli telefon został uczniowi 
odebrany po raz drugi i kolejny, po odbiór telefonu osobiście zgłaszają się rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 

4. Na terenie Szkoły uczniom nie wolno nagrywać, wykonywać zdjęć, filmować za 
pomocą telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych oraz jakichkolwiek 
innych urządzeń rejestrujących. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zgubiony lub skradziony aparat 
telefoniczny i inny sprzęt, który uczeń przynosi do szkoły, a który nie jest wymagany 
na zajęciach edukacyjnych. 

§ 35 
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do składania skarg                    

w przypadku, gdy uważają, że naruszone zostały prawa ucznia. 

 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć skargę do: 
1)   nauczyciela przedmiotu 
2)   nauczyciela - wychowawcy 
3) dyrektora lub wicedyrektora szkoły 
4) Rzecznika Praw Ucznia przy Samorządzie Uczniowskim 
5) Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty w Lublinie 
6) Rzecznika Praw Dziecka. 

3. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące 
naruszenia praw ucznia. 

4. Rzecznikiem Praw Ucznia w szkole jest opiekun Samorządu Uczniowskiego. 
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§ 36 
Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania 

 
1. Uczeń może zostać nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę, wzorową postawę i pracę społeczną; 
2) wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne; 
3) szczególne zaangażowanie w życie Szkoły; 
4) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącą wzorem dla innych; 
5) 100% frekwencję; 
6) aktywność czytelniczą. 

2. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 
1) pochwała wychowawcy lub nauczyciela wobec klasy; 
2) pochwała nauczyciela lub dyrektora na apelu szkolnym; 
3) nagroda rzeczowa za pracę społeczną, sukcesy sportowe itp.; 
4) nagroda rzeczowa za udział w etapie wojewódzkim konkursów 

przedmiotowych; 
5) nagroda rzeczowa za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe 

zachowanie; 
6) pochwała ustna lub pisemna udzielona przez wychowawcę klasy lub innego 

nauczyciela odnotowana w dzienniku lekcyjnym; 
7) list pochwalny do rodziców; 
8) nagroda rzeczowa i/lub dyplom za osiągnięcia w konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych formach 
współzawodnictwa; 

9) nominacja do nagrody Wójta Gminy Trzydnik Duży; 
10) świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem; 
11) umieszczenie informacji o sukcesach ucznia na stronie internetowej Szkoły 

i/lub wpis do kroniki szkolnej; 
12) uczniowie klas I-III – nagrodę za szczególne osiągnięcia (ustala wychowawca). 

 

§ 37 
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że nagroda została przyznana niezgodnie z warunkami jej 
przyznawania, o których mowa § 35. 

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
nagrody. 

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2 rozpatruje komisja powołana przez dyrektora 
szkoły. 
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4. W skład komisji wchodzą: dyrektor, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel 
rady rodziców oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

5. Ustalona przez komisję nagroda jest ostateczna. 

§ 38 
Kary stosowane wobec uczniów 

1. Uczeń może zostać ukarany za: 
1) nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz niewypełnianie 

obowiązków szkolnych; 
2) stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej (agresywne

zachowanie, zastraszanie, poniżanie, krzywdzenie innych); 
3) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów (rozpowszechnianie 

treści niedozwolonych); 
4) niszczenie lub przywłaszczanie sobie mienia innych osób lub mienia Szkoły; 
5) działania na szkodę Szkoły; 
6) stosowanie używek (palenie papierosów, picie alkoholu, rozprowadzanie lub 

namawianie do używania narkotyków, dopalaczy); 
7) używanie telefonu komórkowego oraz innego sprzętu rejestruj ącego obraz 

lub dźwięk niezgodnie z obowiązującym regulaminem; 
8) nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć; 
9) arogancki sposób bycia i zachowania wobec nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły. 

2. Za przewinienia wymienione w ust. 1 przewiduje się następujące kary: 
1) indywidualna rozmowa interwencyjna wychowawcy klasy z uczniem; 
2) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę, nauczyciela lub innego 

pracownika Szkoły; 
3) pisemna uwaga w dzienniku zamieszczona przez wychowawcę, nauczycieli 

lub specjalistów; 
4) interwencyjna rozmowa wychowawcy klasy z uczniem w obecności rodziców 

lub pedagoga szkolnego; 
5) interwencyjna rozmowa Dyrektora Szkoły z uczniem w obecności 

wychowawcy i/lub pedagoga szkolnego i/lub rodzica; 
6) zebranie z rodzicami i uczniami danej klasy w obecności Dyrektora i/lub 

nauczycieli uczących; 
7) odebranie przywileju uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych; 
8) zawieszenie prawa do reprezentowania Szkoły w zawodach sportowych         

i konkursach; 
9) odebranie funkcji w samorządzie klasowym lub szkolnym; 
10) obniżenie oceny zachowania; 
11) rozmowa w obecności przedstawicieli Policji; 
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12) przeniesienie do innej szkoły. 

3. Przed nałożeniem kary należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. 

4. Kara  udzielona  przez  wychowawcę  klasy  lub  dyrektora  szkoły  obowiązuje   
w ustalonym przez niego terminie. 

5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary 
nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 
ucznia. 

§ 39 
Przypadki, w których uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły 

1. Dyrektor Szkoły w uzasadnionych przypadkach może wystąpić do kuratora 
oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy wszelkie podjęte 
działania wychowawcze są nieskuteczne, a uczeń nadal łamie normy prawne, 
społeczne i etyczno-moralne. 

2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor wnioskuje, gdy: 
1) uczeń notorycznie łamie przepisy niniejszego statutu, otrzymał kary 

przewidziane w statucie szkoły, a stosowane środki zaradcze nie przyniosły 
efektu; 

2) uczeń zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, swoim 
zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia innych uczniów lub 
pracowników szkoły; 

3) uczeń dopuszcza się czynów sprzecznych z prawem; 
4) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaleca zmianę środowiska 

rówieśniczego ucznia. 

3. Wniosek dyrektora wymaga pozytywnego zaopiniowania przez radę pedagogiczną. 

§ 40 
Sposób odwołania od nałożonej kary 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od nałożonej kary w następującym 
trybie: 

1) uczeń lub jego rodzice składają pisemne odwołanie od nałożonej kary wraz                     
z uzasadnieniem w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły. 

2) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w sprawie niezwłocznie 
po otrzymaniu odwołania. 

3) postępowanie wyjaśniające polega na wykonaniu przez dyrektora następujących 
czynności: 
a) rozmowa ze stronami biorącymi udział w sprawie; 
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b) sprawdzenie dokumentacji dotyczącej sprawy; 
c) uzyskanie opinii rady rodziców, rady pedagogicznej oraz samorządu 

uczniowskiego w sprawie. 

2. Strony, których sprawa dotyczy, mają prawo udziału i uzyskiwania informacji o etapie 
postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez dyrektora szkoły. 

3. Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora następuje nie później niż w ciągu 30 dni od 
dnia jego otrzymania. 

4. Uczeń i jego rodzic otrzymują od dyrektora szkoły pisemną odpowiedź wraz                          
z uzasadnieniem, w terminie o którym mowa w pkt 3. 

5. Uczeń lub jego rodzic mogą odwołać się od sposobu rozpatrzenia odwołania przez 
dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu 
prowadzącego szkołę, jeśli sposób rozpatrzenia odwołania nie satysfakcjonuje 
zainteresowanych stron. 

§ 41 
Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

1. Sprzyjając aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym i kształtowaniu 
postaw prospołecznych szkoła stwarza uczniom możliwość udziału w działaniach                   
z zakresu wolontariatu, rozumianego jako świadomą, dobrowolną działalność 
podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno-przyjacielsko- 
koleżeńskie. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, realizowane są przez samorząd uczniowski                        
w porozumieniu z dyrektorem szkoły i adresowane są do potrzebujących pomocy 
wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych                           
w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. 

3. Działalność w zakresie wolontariatu odbywa się pod opieką nauczyciela 
wspierającego i monitorującego jej przebieg. 

4. Celem wolontariatu jest: 
1) zwiększenie aktywności społecznej uczniów; 
2) propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu                                

i upowszechnianie idei wolontariatu; 
3) umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz osób 

potrzebujących pomocy; 
4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa 

przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami. 
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5. Wolontariuszem może być każdy uczeń, bez względu na wiek, który wyznaczone 
działania realizuje w ramach zajęć dodatkowych, rozwijając w ten sposób swoje 
zainteresowania w tym kierunku. 

6. Warunki do działania wolontariuszy w szkole zapewnia dyrektor szkoły. 

7. Dyrektor szkoły: 
1) powołuje opiekuna szkolnego wolontariatu – nauczyciela społecznie pełniącego tę 

funkcję; 
2) nadzoruje i opiniuje działanie szkolnego wolontariatu. 

8. Opiekun szkolnego wolontariatu odpowiada m.in. za organizację spotkań wolontariuszy, 
określanie terminów realizacji zadań. Do jego głównych zadań należy: 

1) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja; 
2) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza; 
3) nadzorowanie pracy wolontariuszy; 
4) przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy; 
5) określenie warunków współpracy; 
6) dopilnowanie wszelkich formalności, w tym m.in. ubezpieczenie; 
7) utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami; 
8) nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza; 
9) rozwiązywanie trudnych sytuacji; 
10) opracowanie wraz z wolontariuszami dokumentacji działań wolontariatu, m.in. 

regulaminu i planu działania szkolnego wolontariatu, jego nazwy i logo. 

9. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez: 
1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami; 
2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
3) rodziców; 
4) inne osoby i instytucje. 

§ 42 
Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, losowych potrzebna jest pomoc 
szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
2) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej we współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organem prowadzącym; 
3) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych i korekcyjnych. 

2. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 
cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 
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3. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
1) stypendium szkolne; 
2) wyprawka szkolna; 
3) zasiłek losowy; 
4) finansowanie posiłków w stołówce szkolnej. 

5. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla      uczniów      zamieszkałych      na      terenie      gminy,     który     dostępny     jest 
w sekretariacie szkoły oraz u pedagoga szkolnego. 

6. Świadczenie     pomocy      materialnej      o      charakterze      socjalnym      przyznaje 
Wójt Gminy Trzydnik Duży, 

7. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 
administracyjne. 

8. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 
1) wniosek rodziców; 
2) wniosek dyrektora szkoły. 

§ 43 
Organizacja współdziałania z poradniami  

psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami  
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

1. Szkoła współpracuje z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznych w Kraśniku oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły 
celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów 
udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej                   
w szkole; 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 
współudziale poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne 
uczniów: 
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 
b) przejawiających szczególne talenty i uzdolnienia; 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 
3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysfunkcjami. 
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3. Nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych 
organizowanych na terenie poradni. 

4. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog i psycholog szkolny. 

5. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 
stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

6. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 
uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków 
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady 
rodziców. 

§ 44 
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 

 
1. Rodzice  uczniów  i  nauczyciele  współdziałają  ze  sobą  w  sprawach  wychowania   

i kształcenia uczniów. 

2. Szkoła organizuje współpracę z rodzicami, włączając ich w realizację programu 
wychowawczo-profilaktycznego, stwarzając możliwości wymiany informacji 
dotyczących postępów edukacyjnych uczniów i podejmowanie decyzji w sprawach 
różnych działań służących rozwojowi ucznia. 

2a. Nauczyciele stwarzają przyjazną atmosferę, sprzyjającą zaangażowaniu rodziców 
uczniów w życie szkoły. 

3. Kontakty z rodzicami uczniów organizowane są w formie zebrań ogólnych oraz 
spotkań indywidualnych.  Nauczyciele  nie przyjmują i nie udzielają informacji 
rodzicom uczniów w czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru na przerwie lub 
innych zajęć prowadzonych z uczniami. 

3a. Zebrania rodziców poszczególnych klas mogą odbywać się z inicjatywy wychowawcy 
klasy, rodziców lub klasowej rady rodziców. 

4. Rodzice uczniów mają prawo do: 
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w następujących formach: 

a) osobisty kontakt podczas zebrań, dni otwartych, uroczystości szkolnych 
itp., 
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b) drogą mailową, 
c) przez dziennik elektroniczny, 
d) telefonicznie na numer szkoły; 

2) znajomości statutu Szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego                      
i innych dokumentów regulujących jej funkcjonowanie; 

3) znajomości  zadań  i  zamierzeń  dydaktyczno-wychowawczych  w  danej  
klasie   i szkole; 

4) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów i trudności w nauce 
ucznia; 

6) wparcia wychowawcy, psychologa, pedagoga i innych specjalistów; 
7) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów ucznia              

i jego rodziny; 
8) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 
9) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły. 

5. Do podstawowych obowiązków rodziców uczniów należy: 
1) dopełnienie obowiązków związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły; 
2) zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne                                   

i kontrolowanie wykonywania prac domowych; 
3)  zapewnienie uczniowi warunków umożliwiaj ących przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 
4) wspieranie procesu nauczania i wychowania własnego dziecka; 
5) utrzymywanie systematycznego kontaktu z wychowawcą i innymi 

nauczycielami poprzez: 
a) udział w zebraniach z wychowawcą klasy, 
b) w miarę potrzeb indywidualny kontakt z nauczycielami uczącymi w danej 

klasie; 
6) informowanie wychowawcy lub pedagoga o istotnych w procesie 

dydaktycznym   i wychowawczym chorobach lub dysfunkcjach ucznia; 
7) usprawiedliwianie u wychowawcy klasy każdej nieobecności w formie 

pisemnej, w terminie 14 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły, 
8) w  sytuacji  zwalniania  ucznia  z  lekcji  przekazanie  informacji  wychowawcy   

w formie pisemnej lub ustnej (osobiście); w przypadku nieobecności 
wychowawcy informację należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu 
zajęcia, z których zwalniany jest uczeń; 

9) zaopatrzenie dziecka w odpowiednie pomoce szkolne, obuwie zamienne, 
stosowny strój szkolny oraz odświętny; 

10) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej 
szkole 

11) pokrycie kosztów szkód materialnych spowodowanych przez dziecko. 
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6. Z    tytułu    udostępniania     rodzicom     gromadzonych     przez     szkołę     
informacji  w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, 
nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób 
przekazywania tych informacji. 

7. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, 
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 
dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej 
diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

8. Rodzice niepełnoletniego ucznia, reprezentują go we wszystkich sprawach szkoły,               
w tym występują z wnioskami i odwołaniami w jego imieniu. 

9. Rodzice wyjeżdżający za granicę zobowiązani są do uregulowania prawnej opieki nad 
dzieckiem na czas ich nieobecności i przedstawienie dokumentu, ustanawiającego 
czasowych opiekunów prawnych dziecka. 

10. O przewidywanej dla ucznia semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej 
wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej 
na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

§ 45 
Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej 

1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w szkole, całą 
szkołę lub jej część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów 
nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania. to nowatorskie rozwiązania 
programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy 
szkoły. 

2. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez szkołę 
odpowiednich środków finansowych , a także warunków kadrowych i organizacyjnych 
umożliwiających przeprowadzenie innowacji. 

3. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi 
organizacjami, których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania 
objęte innowacją. 

4. Współpraca , o której mowa w ust. 3, polega w szczególności na: 
1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie 

internetowej szkoły i organu prowadzącego szkołę, jak również 
korespondencyjnie, (listownie i w drodze elektronicznej); 

2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych i organizacji; 



Statut Szkoły Podstawowej w Trzydniku Dużym 

62 

 

 

3) opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących 
obszary wspólnych zainteresowań; 

4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym 
uczestniczących w prowadzeniu innowacji; 

5) promowaniu realizowanej innowacji. 

5. W celu organizacji współpracy szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją 
porozumienie, w którym w szczególności określa prawa i obowiązki stron umowy, czas 
jej trwania i warunki rozwiązania. 

ROZDZIAŁ 8  
SZCZEGÓLOWE WARUNKI OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

§ 46 
Ogólne zasady oceniania 

1. Uczeń podlega ocenie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

2. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu postępów w opanowywaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej                         
w odrębnych przepisach oraz realizowaniu programów nauczania, uwzględniających tę 
podstawę. 

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

5. (skreślony) 

6. (skreślony) 

7. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 
3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
4) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
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5) wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny; 
6) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
7) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach                    

w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej; 
9) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań 

adekwatnych do rozpoznanych potrzeb. 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych              

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych; 

2) kryteria oceny zachowania uczniów; 
3) sposoby sprawdzania postępów uczniów; 
4) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                   

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej 
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 

5) sposób uzasadniania ocen; 
6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
7)  ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

8)  ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

9. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                         
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego 
programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Rodzice i uczniowie mają możliwość zapoznania się z kryteriami Wewnątrzszkolnego 
Oceniania dostępnymi w sekretariacie oraz na stronie internetowej Szkoły. 
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12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

§ 47 
Skala i kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 

1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne w klasach klasy IV-VIII odbywa się na zasadach 
określonych w przedmiotowych systemach oceniana i według następującej skali: 

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

2. (skreślony) 

3. (skreślony) 

4. W klasach IV-VIII oceny bieżące są ocenami cyfrowymi w skali od 1 do 6, którym 
towarzyszy informacja zwrotna odnosząca się do jawnych, znanych uczniowi kryteriów 
oceniania – czyli oczekiwań stawianych wobec pracy pisemnej ucznia, wypowiedzi 
ustnej, sprawdzianu, innej aktywności ucznia lub opanowania zagadnień omawianych na 
lekcji. 

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaku „+” i „-”. 

6. W klasach I-III  śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Ocena 
opisowa powinna zawierać informacje dotyczące: 

1) postępów ucznia, efektów jego pracy; 
2) napotykanych przez niego trudności w relacji do możliwości i wymagań 

edukacyjnych; 
3) potrzeb rozwojowych ucznia; 
4) nauczycielskich propozycji konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu 

trudności przez ucznia. 

7. W ocenianiu bieżącym uczniów klas I-III wprowadza się symbole cyfrowe w skali               
od 1 do 6, które są informacją dla nauczyciela i pomagają przy wystawianiu oceny 
opisowej śródrocznej i rocznej. 

8. Ocenie ucznia za jego pracę, oprócz odpowiedniego określenia, towarzyszy komentarz 
słowny, pisemny w zeszycie, pochwała ustna. 
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§  48 
Formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 
b) końcowe. 

2. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z kryteriami 
przyj ętymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, powinny być dokonywane 
systematycznie w różnych formach oraz w warunkach zapewniających ich 
obiektywność. 

3. W  ocenianiu obowiązują zasady: 
1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco                        

i rytmicznie; 
2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają 

kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy 
podlegające ocenie; 

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich 
ocen; 

5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji                          
i modyfikacji. 

4.   Formy kontroli i oceniania osiągnięć uczniów: 
1)  odpowiedzi ustne – na zadane pytania wynikające ze specyfiki przedmiotu; 
2)  prace pisemne w klasie: 

a)  kartkówka – czas trwania 10 – 20 minut, bez zapowiedzi; obejmuje 
zagadnienia z zakresu dwóch lub trzech jednostek tematycznych, 

b) praca klasowa (sprawdzian, test) - czas trwania 45 minut, zapowiedziany 
tydzień wcześniej, potwierdzony wpisem w dzienniku i poprzedzony lekcją 
powtórzeniowo – utrwalającą; 

3) prace domowe (ćwiczenia, notatki, wypracowania, referaty, własna twórczość – 
utwory literackie, prace plastyczne, inne prace wynikaj ące ze specyfiki 
przedmiotu); 

4)  aktywność na lekcji: 
a)   indywidualna (pomysłowość w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemów), 
b) grupowa (organizacja pracy grupy, komunikacja w grupie, 

zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy); 
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5)   udział ucznia w zawodach, konkursach i turniejach; 
6)  prace przygotowane w formie projektów; 
7) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, 

przyrządów, długopisu itp.; 
8) inne ujęte w przedmiotowym systemie oceniania. 

5. Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej pisemnej kontroli wiadomości                   
z tygodniowym wyprzedzeniem. Termin ustala z innymi uczącymi, by w ciągu dnia 
nie było więcej niż jedna praca klasowa lub sprawdzian. W ciągu tygodnia uczniowie 
mogą mieć trzy prace pisemne trwające całą lekcję.  

6. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pracy klasowej                  
i sprawdzianu. 

7. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom w nieprzekraczalnym 
terminie dwóch tygodni. 

8. Prace klasowe (sprawdziany, testy) są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli              
z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać pracy klasowej (sprawdzianu, testu)                     
z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie tygodnia od dnia powrotu do 
szkoły. Miejsce i czas pisania pracy klasowej (sprawdzianu, testu) ustala nauczyciel. 

9. Nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego pracą klasową 
(sprawdzianem, testem)  zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał ww. 
w terminie. 

10. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej (sprawdzianu, testu) ma obowiązek 
podać punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz 
liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny z zastosowaniem 
poniższych zasad oceniania: 
od 0 – 34 % - ocena niedostateczna,  
od 35 – 49 % - ocena dopuszczająca,  
od 50 – 69 % - ocena dostateczna, 
od 70 – 90 % - ocena dobra, 
od 91 – 100 % - ocena bardzo dobra. 

11. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał 91-100% punktów za pracę 
klasową (sprawdzian, test) oraz wykonał poprawnie zadanie na ocenę celującą. 

12. Ocena prac pisemnych dla uczniów posiadających opinie publicznej lub 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej               
o dostosowaniu wymagań edukacyjnych jest obliczana wg skali: 
od 0 – 19 % - ocena niedostateczna;  
od 20 – 39 % - ocena dopuszczająca; 
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od 40 – 59% - ocena dostateczna; 
od 60 – 79 % - ocena dobra; 
od 80 – 94 % - ocena bardzo dobra; 
od 95 – 100 % - ocena celująca. 

13.  W ocenianiu bieżącym stosuje się następującą wagę ocen: 
1) waga 3 - dla pisemnych prac kontrolnych (praca klasowa, sprawdzian z całego 

działu, wypracowanie, test); 

2) waga 2 - dla kartkówek i prac domowych;  

3) waga 1 -  dla aktywności na lekcji. 

14. W przypadku podejmowania innych aktywności niż wymienione w ust. 13 pkt 1-3            
o wadze oceny decyduje nauczyciel przedmiotu. 

15.  Przy ocenianiu semestralnym i rocznym wystawienie oceny polega na obliczeniu  
średniej ważonej dla uzyskanych stopni szkolnych. 

16.  Średnią ważoną semestralną i roczną oblicza się według następującego wzoru: 

                       

                       Suma ocen wagi 3·3 + suma ocen wagi 2·2 + suma ocen wagi 1  

STOPIEŃ =  ------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Ilość ocen wagi 3·3 + ilość ocen wagi 2·2 + ilość ocen wagi 1 

17. Średniej ważonej przyporządkowuje się stopień szkolny następująco:  

Średnia ważona Stopień 

od 1,00 do 1,49 niedostateczny 

od 1,50 do 2,49 dopuszczający 

od 2,50 do 3,49 dostateczny 

od 3,50 do 4,49 dobry 

od 4,50 do 5,49 bardzo dobry 

od 5,50 do 6,00 celujący 

 

18. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę klasową (sprawdzian, test) uczniowi, jeżeli 
stwierdzi niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie niesamodzielności pracy może 
być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 

19. Poprawa pracy klasowej (sprawdzianu, testu) ocenionych na niedostateczny                    
i dopuszczający jest dobrowolna i możliwa tylko raz w terminie tygodnia od daty 
rozdania prac. Miejsce i termin poprawy pracy klasowej (sprawdzianu, testu) ustala 
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nauczyciel. Dla kartkówek nie przewiduje się możliwości poprawiania oceny. 

20. Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej (sprawdzianu, testu) wpisuje się 
do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z pracy klasowej 
(sprawdzianu, testu). 

21. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć lekcyjnych tyle razy, ile wynosi 
tygodniowa liczba godzin danego przedmiotu, ale nie więcej niż 4. Fakt 
nieprzygotowania do zajęć uczeń zgłasza nauczycielowi na początku zajęć.                    
W przypadku nie poinformowania nauczyciela może otrzymać ocenę niedostateczną. 
W przypadku zapowiedzianej kartkówki uwzględnia się zgłoszone wcześniej 
nieprzygotowanie.  

22. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń 
może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. Za wykonanie 
dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę: 
celującą, bardzo dobrą lub dobrą, ale nie gorszą od ww. 

23. Ocena literackiej pracy pisemnej powinna zawierać komentarz. 

§ 49 
Ocena zachowania ucznia 

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o: 
1)  postawach ucznia w środowisku szkolnym, tj. przestrzeganie przepisów, 

podporządkowanie się wymogom regulaminu szkoły; 
2)  postawach względem innych ludzi tj. pomoc i życzliwość wobec kolegów 

szkolnych, szacunek dla nauczycieli, rodziców i innych pracowników szkoły, 
uprzejmość, dotrzymywanie obietnic, prawdomówność, poszanowanie mienia; 

3)  postawach względem siebie tj. pilności, dbałości o własny rozwój, 
prawdomówności, poczucia godności, obowiązkowości, troski o zdrowie własne             
i higienę pracy, dbałości o czystość osobistą. 

2.  Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę zachowania w sytuacjach 
drastycznych i nagminnych.  

3.  Przy ocenie zachowania należy uwzględnić rozwijanie zainteresowań przez 
uczestnictwo w kołach. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
1) oceny z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
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wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa 
razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca. Ustala się następujący tryb 
postępowania: 

1) samoocena ucznia; 
2) opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy, 

sformułowana w toku dyskusji; 
3) opinia nauczyciela – wychowawcy sformułowana na podstawie dokumentacji, 

obserwacji, dokonana po konsultacji z innymi nauczycielami. 

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

8.  Uczeń, jego rodzice lub samorząd klasowy mogą występować do wychowawcy                     
o ponowne ustalenie oceny zachowania tylko w przypadku, gdy nie zostały zachowane 
wszystkie elementy konieczne przy jej ustaleniu. 

9.  Odwołanie od oceny zachowania należy zgłosić do dyrektora szkoły na 3 dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Ponowne ustalenie oceny 
zachowania przez wychowawcę odbywa się na początku posiedzenia klasyfikacyjnego 
rady pedagogicznej. 

10. Ocenę z zachowania śródroczną, roczną i końcową, począwszy od klasy czwartej, 
ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe; 
2) bardzo dobry; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 

 
11. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

12. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, 
ustala się wg następującej skali: 

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

13. Za  punkt  wyjścia przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania, 
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począwszy od klasy IV, przyjmuje się ocenę dobrą. 

14. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach          
IV-VIII: 

1) ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
b) nie ma żadnej godziny nieusprawiedliwionej, 
c) jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych, 
d) wyróżnia się wysoką kultur ą osobistą,  
e) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom oraz w miarę swoich sił                          

i możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy, 
f) reaguje na przejawy zła, 
g) respektuje normy obowiązujące w szkole; nie ma żadnej uwagi pisemnej 

odnośnie zachowania, 
 

ponadto spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 
a) jest inicjatorem przedsięwzięcia szkolnego lub klasowego,  
b) bierze czynny udział w imprezach szkolnych, projektach, zawodach 

sportowych, akcjach charytatywnych, 
c) jest laureatem konkursu szkolnego, gminnego, 
d) jest uczestnikiem konkursu (zawodów) na szczeblu co najmniej 

powiatowym, 
e) aktywnie udziela się w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań,  
f) bierze czynny udział w akcjach promujących szkołę w środowisku; 

 
2) ocenę bardzo dobrą  zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; ma co najwyżej 
dwie godziny nieusprawiedliwione, 

b) jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków szkolnych, 
c) jest grzeczny, uczynny, koleżeński, pomaga innym, 
d) reaguje na przejawy zła, broni słabszych, 
e) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom, 
f) sporadyczne łamie normy obowiązujące w szkole, lecz rozumie niewłaściwe 

zachowanie i pracuje nad nim; ma nie więcej niż dwie uwagi pisemne,  
g) szanuje mienie osobiste, szkolne i społeczne, 

 
ponadto spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) bierze  udział w imprezach szkolnych, projektach, zawodach sportowych, 
akcjach charytatywnych, 

b) bierze udział w konkursach/zawodach szkolnych, gminnych                           
i powiatowych, 

c) rozwija zainteresowania w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, 
d) aktywnie uczestniczy w życiu klasy lub szkoły; 
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3) ocenę  dobrą  zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) dobrze wypełnia obowiązki szkolne; ma co najwyżej 5 godzin 
nieusprawiedliwionych,  

b)w miarę możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, 
c) z szacunkiem odnosi się do rówieśników i pracowników szkoły, 
d) nie wchodzi w konflikty z kolegami, 
e) sporadyczne łamie normy obowiązujące w szkole, lecz rozumie niewłaściwe 

zachowanie i pracuje nad nim; ma nie więcej niż cztery  uwagi pisemne (w 
przypadku większej liczby uwag istnieje możliwość rehabilitacji uwag taką 
samą ilością pochwał), 

f) dba o kulturę słowa, 
g) nie ulga nałogom, 
h) szanuje mienie osobiste, szkolne i społeczne; 

 
4) ocenę  poprawną  zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) w miarę systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne;  ma nie więcej niż 
10 godzin nieusprawiedliwionych, 

b) przeważnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 
c) nie ulega nałogom, 
d) szanuje mienie osobiste, szkolne i społeczne, 
e) przestrzega zasad i norm życia społecznego, 
f) sporadyczne łamie normy obowiązujące w szkole, lecz rozumie 

niewłaściwe zachowanie i pracuje nad nim; ma nie więcej niż dziesięć  
uwag pisemnych (w przypadku większej liczby uwag istnieje możliwość 
rehabilitacji uwag taką samą ilością pochwał); 

 
5) ocenę  nieodpowiednią  zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) często spóźnia się, opuszcza zajęcia szkolne, ma ponad 10 godzin 
nieusprawiedliwionych, 

b) utrudnia prowadzenie lekcji, nie reaguje na uwagi, 
c) stwarza zagrożenie dla siebie i innych, 
d) jest wulgarny, odnosi się lekceważąco do kolegów, pracowników szkoły, 
e) nakłania innych do niewłaściwych zachowań, 
f) ulega nałogom (w przypadku nawet jednorazowego incydentu) 
g) ma ponad dziesięć  uwag pisemnych; dopuszcza się możliwość rehabilitacji 

uwag taką samą ilością pochwał; 

6) ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który: 
a) często spóźnia się, opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, 

wagaruje, ma ponad 25 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, 
b) regularnie nie wypełnia obowiązków uczniowskich, lekceważąco traktuje 

naukę i nauczycieli, 
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c) świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych, 
d) notorycznie kłamie, jest bezczelny, wulgarny w stosunku do kolegów                             

i pracowników szkoły, 
e) niszczy lub przywłaszcza sobie cudzą własność lub mienie szkoły, 
f) narusza godność innych, jest agresywny, 
g) nakłania innych do niewłaściwych zachowań, 
h) nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania, nie wyraża 

poczucia winy i skruchy, 
i) używa tytoniu, alkoholu, narkotyków. 

§  50 
Dostosowanie wymagań 

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

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1, następuję także na 
podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
niepublicznej poradni specjalistycznej o której mowa w art. 71 b ustawy o systemie 
oświaty. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia może nastąpić 
na podstawie tego orzeczenia. 

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

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych, informatyki lub technologii 
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres 
zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 
lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
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wykonywania tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 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. 

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

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

§  51 
Klasyfikowanie uczniów 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym             
i znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. (skreślony) 

4. Klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia 
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia             
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym              
i znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego, i zachowania ucznia   
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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6. Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną 
niedostateczną. 

7. Na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej należy 
poinformować o przewidywanych dla ucznia semestralnych (rocznych) ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej semestralnej (rocznej) ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 

8. Poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o śródrocznych 
(rocznych) ocenach z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej (rocznej) klasyfikacyjnej 
ocenie zachowania następuje w formie pisemnej. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

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

§  52 
Promowanie uczniów 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 
wychowawcy oddziału. 

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

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

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

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie                      
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe                
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

5a. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady 
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej                  
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

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

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo 
wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi          
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

9. Uczeń któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,                 
a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w punkcie 4 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 
zajęć.  

11. (skreślony) 
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§  53 
Warunki i tryb podwy ższania rocznej oceny edukacyjnej i rocznej oceny 

zachowania na wyższą od przewidywanej 

1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez 
wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana 
ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na 
dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

2. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej             
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli w drugim półroczu roku 
szkolnego: 

1) ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie 
przekracza 5%; 

2) ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 15%; 
3) uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich 

poprawy. 

3. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt. 2 i zasięgnięciu 
pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie 

4.  Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, 
ustala termin sprawdzianu, najpóźniej na 2 dni przed radą klasyfikacyjną. 

5. Sprawdzian  obejmuje   umiejętności   i   wiadomości   z   danego   przedmiotu   zgodnie   
z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach 
edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału 
obejmuje II półrocze. 

6. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych, także 
ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub 
wychowania fizycznego z których ma formę zajęć praktycznych. 

7. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja w skład której wchodzą nauczyciel 
przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub 
pokrewnego przedmiotu. 

8. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej 
z danych zajęć edukacyjnych. 

9. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, 
zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
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odpowiedziach ucznia. 

11. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z prac komisji  przechowuje 
się jeden rok. 

12. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której 
wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 
przewodniczący; 

2) wychowawca klasy; 
3) nauczyciel uczący w danej klasie; 
4) pedagog lub psycholog szkolny; 
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

13. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 
1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 
2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji, co zostało 

potwierdzone opiniami i podziękowaniami; 
3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej 

uwzględnione w ocenie z zachowania. 

§  54 
Uzasadnianie ocen 

1. Nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny 
bieżące, śródroczne, roczne i końcowe. 

2. Uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych                    
i znanych uczniowi kryteriów (oczekiwań) wobec jego pracy, wypowiedzi lub innej 
aktywności oraz wskazanie: 

1) co uczeń zrobił dobrze; 
2) co uczeń ma poprawić; 
3) w jaki sposób uczeń ma poprawić ocenę; 
4) jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju. 

3. Uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do 
wcześniej ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz 
wskazanie: 

1) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował; 
2) jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować. 

4. Jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny 
wniosek do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel 
sporządza uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne 
uzasadnienie oceny obejmuje wskazania, wymienione w ust. 2 lub 3. Pisemne 
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uzasadnienie nauczyciel przedmiotu składa u dyrektora szkoły. Dyrektor w ciągu trzech 
dni przekazuje uzasadnienie oceny wnioskodawcy. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

6. Sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz sprawdzone i ocenione kartkówki 
dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć mogą być oddawane 
uczniom do domu. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia takie jak testy i sprawdziany 
dotyczące działów programowych są przechowywane w szkole przez nauczycieli 
przedmiotów do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia. Po tym terminie prace są 
niszczone przez nauczyciela przedmiotu. 

8. Nauczyciel na zajęciach lekcyjnych udostępnia uczniowi sprawdzone i ocenione prace 
pisemne. 

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu całego roku szkolnego nauczyciel 
udostępnia prace ucznia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Sprawdzone                       
i ocenione prace ucznia są udostępniane do wglądu zawsze w czasie wywiadówek, 
indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia lub dni otwartych dla rodziców w szkole. 

10. Udostępnianie odbywa się w obecności nauczyciela przedmiotu. Uczeń lub rodzic ma 
prawo do uzyskania uzasadnienia oceny zgodnie z ust. 1, dotyczącym uzasadnienia oceny 
bieżącej oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą  sprawdzianu, 
sposobem oceniania pracy a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą 
pracy. Uczeń lub rodzic może sporządzać kopie, notatki, odpisy. 

11. Sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia takich jak testy i sprawdziany 
dotyczące działów programowych nie można wynosić poza teren szkoły. 

12. (skreślony) 

13. Na wniosek rodzica lub ucznia dyrektor szkoły udostępnia do wglądu dokumentację 
dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego w terminie i miejscu 
wspólnie ustalonym. 

14. Udostępnianie odbywa się w obecności dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej. 
Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku 
egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, zgodnie z ust.2 oraz do dodatkowych 
wyjaśnień związanych ze strukturą testu wykorzystanego do egzaminów i sposobem 
oceniania pracy ucznia. Uczeń lub rodzic może sporządzać notatki, odpisy. 

15. Dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania 
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oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia nie można wynosić poza teren 
szkoły. 

§ 55 
Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty 
oraz art. 37 ust. 4, art.115 ust.3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, zwany 
dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Egzamin   klasyfikacyjny   z   plastyki,  muzyki,  techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Dla ucznia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, nie 
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania 
fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty 
oraz art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, przeprowadza komisja, w której skład 
wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4 oraz art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – 
Prawo oświatowe, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji; 

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

6. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym 
mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, dla ucznia, który kontynuuje we 
własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego 
lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 
nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 37 ust. 4 oraz              
art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, oraz jego rodzicami liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 
jednego dnia. 
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8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia. 

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

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                     
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

§ 56 
Egzaminy poprawkowe 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 
negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5, pkt 2 , może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 
takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 12. 

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

§ 57 
Tryb wnoszenia zastrzeżeń od oceny 

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 
trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone w formie pisemnego 
wniosku, złożonego w sekretariacie szkoły. Wniosek powinien zawierać sprecyzowane 
uzasadnienie. 
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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. Dyrektor po rozpatrzeniu zgłoszonego zastrzeżenia w terminie 5 dni może: 
1) odrzucić wniosek, jeśli nie stwierdzi uchybień w trybie wystawiania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej; 
2) powołać komisję w razie stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny.                 
O podjętej decyzji dyrektor informuje na piśmie ucznia i jego rodziców (prawnych 
opiekunów). 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się w formie pisemnej, 
zawierającej zadania otwarte i zamknięte – trwającej 45 minut oraz ustnej, zawierającej           
5 zadań - trwającej 30 minut. Pytania i zadania sprawdzające układa nauczyciel                         
i przedkłada dyrektorowi w ciągu 2 dni od momentu powołania komisji. Ocenę ze 
sprawdzianu ustala się zgodnie z wytycznymi ujętymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, 
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż                    
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

8. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

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

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                               
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
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wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

12. (skreślony) 

13. (skreślony) 

§ 58 
Ocenianie uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą 

1. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą zdaje egzamin klasyfikacyjny. 

2. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 
plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Uczniowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 
się oceny z zachowania. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem    
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami): 

1) w ciągu 2 tygodni po zakończeniu semestru (klasyfikacja śródroczna); 
2) do 31 sierpnia danego roku szkolnego(klasyfikacja roczna). 

6. Zestawy zadań na egzamin klasyfikacyjny opracowuje nauczyciel uczący danego 
przedmiotu uwzględniając zakres materiału wynikający z obowiązującego programu 
nauczania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.                   
W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia liczbę 
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający,             
w szczególności: 

1) imiona i nazwiska członków komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
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3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego wystawiona przez komisję jest ostateczna. 

§ 59 

1. Uczeń kończy szkołę:  
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne                                    
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się               
w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 
oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w § 3 ust. 6-7. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada 
pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu               
z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

4. Uczniowie, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 
uzyskane z tych zajęć. 

ROZDZIAŁ 9  
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE I KO ŃCOWE 

§ 60 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

1a. Na pieczęciach, stemplach używa się nazwy według wzoru: Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Woli Trzydnickiej – Szkoła Podstawowa w Trzydniku Dużym. 
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2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny (imię szkoły). 

3. (skreślony) 

4. (skreślony) 

5. (skreślony) 

6. (skreślony) 


