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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Nazwa szkoły: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Hieronima Łaskiego. 

2. Imię szkoły: 

Hieronima Łaskiego. 

3. Siedziba szkoły: 

Budynek położony w Staszowie przy ulicy Adama Mickiewicza 40. 

§ 2 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Staszów. 

§ 3 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty 

w Kielcach. 

§ 4 

Cykl kształcenia edukacyjnego w szkole trwa 8 lat. 

§ 5 

Na pieczęciach i stemplach jest  używana  nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 

Hieronima Łaskiego , ul.  Adama Mickiewicza 40 28-200 Staszów 

§ 6 

Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają 

odrębne przepisy. 

§ 7 

Szkoła posiada bibliotekę, świetlicę i stołówkę. 

§ 8 

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 

§ 9 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 10 

Oprócz Statutu szkoła posiada wewnętrzne regulaminy. 
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§ 11 

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Komisji 

Edukacji Narodowej, Konstytucji 3 Maja, Adama Mickiewicza, Pipała. 

 

§ 12 

Szkoła: 

1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikację określone w odrębnych przepisach. 

4. Realizuje: 

1) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

2) ramowy plan nauczania; 

3) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych. 

5. W szkole organizowane są oddziały integracyjne. 

6. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości religijnych poszanowanie ich 

systemu wartości na zasadach opisanych w statucie. 
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ROZDZIAŁ II 

MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA 

 

§ 13 

1. Szkoła opracowała Misję Szkoły. Stanowi ona integralną cześć oferty edukacyjnej,  

a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 

2. Misja szkoły: Jesteśmy przyjazną, kameralną i bezpieczną szkołą, starannie 

przygotowującą uczniów do dalszej edukacji oraz wspierającą aktywny rozwój poprzez 

efektywne kształcenie i wychowywanie młodzieży w ścisłej współpracy  

z rodziną. 

3. Model absolwenta. 

Szkoła będzie stwarzać sytuacje, aby absolwent: 

W sferze  psychicznej - emocjonalnej i intelektualnej: 

 zdobył wiedzę i umiejętności określone programem nauczania w stopniu, na jaki 

pozwalają jego zdolności i predyspozycje, 

 był ciekawy poznawczo, cenił wiedzę jako podstawę do rozwoju umiejętności, 

 miał motywację do podejmowania działań na rzecz samorozwoju, 

 rozpoznawał własne predyspozycje, możliwości, określał drogę dalszej edukacji, 

 sprawnie komunikował się w języku polskim i j. angielskim, 

 korzystał z różnych źródeł  informacji (poszukiwał, porządkował, analizował), 

 wykorzystywał zdobytą wiedzę w praktyce, 

 rozwiązywał problemy z różnych dziedzin, 

 wyrażał własne emocje w różnych formach ekspresji, ale w sposób 

konstruktywny. 

W sferze fizycznej: 

 cenił zdrowie i życie jako jedną z najwyższych wartości, 

 swoją postawą promował zdrowy styl życia, 

 posiadał wiedzę na temat zagrożeń dotyczących  środków psychoaktywnych, 

niewłaściwego korzystania z mediów, 

 umiał podejmować odpowiedzialne decyzje i dokonywać właściwych wyborów, 

 dbał o bezpieczeństwo własne i innych osób, 

 przewidywał konsekwencje niebezpiecznych zachowań i ich unikał. 
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W sferze społecznej: 

 był aktywny w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska lokalnego, 

 był odpowiedzialny za siebie i zbiorowość, 

 potrafił pracować w zespole na rzecz danej społeczności (klasa, szkoła, rodzina, 

inna grupa), 

 potrafił rozwiązywać problemy poprzez rozmowę , dyskusję, z wykorzystaniem 

technik mediacyjnych, 

 zachowywał się zgodnie z przyjętymi zasadami życia społecznego i normami 

etyczno - moralno - kulturalnymi, prezentował kulturę osobistą i trwałe nawyki 

dobrego wychowania, 

 nie wyrażał zgody na agresję, przemoc i reagował na nią, 

 był życzliwy i tolerancyjny, 

 działał na rzecz innych, 

 problemy rozwiązywał w sposób twórczy, był otwarty na zmiany. 

W sferze duchowej: 

 uznawał i cenił powszechny system wartości, autorytety, 

 miał poczucie własnej godności, szanował godność innych, 

 osiągał swój cel szanując potrzeby drugiego człowieka, 

 znał i pielęgnował tradycje rodzinne, szkolne, regionalne i narodowe, 

 uczestniczył w kulturze, 

 szanował symbole narodowe i religijne, 

 był świadomym patriotą. 
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ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 14 

Cele i zadania szkoły są realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991 roku, ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz ustawy 

przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku i przepisów 

wykonawczych wydawanych na ich podstawie. 

Szkoła w szczególności: 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły oraz kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym. 

2. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

4. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 

§ 15 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  

w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo - 

Profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska. 

1. Głównymi celami szkoły jest: 

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa 

dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju. 

2. Celem kształcenia ogólnego jest: 
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1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad 

i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz 

uczenia się przez całe życie. 

§ 16 

1. Do zadań Szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo - wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej 

oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 

uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 
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10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

w skróconym czasie; 

15) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

16) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

17) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 

organizacyjnych nauczania; 

18) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

19) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

20) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagającym opieki ze względu na 

inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

21) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 

22) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m. in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

23) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

kultura osobista, kreatywność, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 

24) Kształtowanie właściwych relacji wychowanków z innymi opartych na sympatii, 

otwartości, gotowości do słuchania i rozumienia innych (uczeń – uczeń, nauczyciel – 

uczeń, nauczyciel – rodzic, uczeń – rodzic); 
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25) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

26) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

27) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

28) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno - komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

29) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 

odbioru i wykorzystywania mediów; 

30) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących 

i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

31) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

32) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

33) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

§ 17 

1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 

1) realizowanie indywidualnych programów nauczania; 

2) organizowanie, w ramach przyznanych środków, kół zainteresowań, zajęć 

pozalekcyjnych i nadobowiązkowych. 

§ 18 

Szkoła organizuje dla uczniów pomoc psychologiczną i pedagogiczną. 

§ 19 

Szkoła, poza działalnością podstawową, prowadzi świetlicę, zajęcia sportowe, zajęcia 

dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, koła zainteresowań i inne. 

§ 20 

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów 

i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski 

z realizacji celów i zadań Szkoły. 
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§21 

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni 

pracownicy administracyjno - obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 

pedagogiczno - psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi 

i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 
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ROZDZIAŁ IV 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 

 

§ 22 

1. Działalność edukacyjna szkoły: 

1) Praca wychowawczo - dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu 

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętym 

programem nauczania dla szkoły podstawowej; 

2) Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego; 

3) Program nauczania zawiera: 

a) szczegółowe cele edukacyjne, 

b) tematykę materiału edukacyjnego, 

c) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

2. Nauczyciel przedmiotu (edukacji wczesnoszkolnej) może wybrać program nauczania 

spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

3. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może 

zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. 

4. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 

5. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. 

6. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów. 

7. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

§ 23 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w rozdziale XIV niniejszego statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno - porządkowe, harmonogram 

pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 

7.05 i trwa do zakończenia zajęć w szkole; 
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3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  

w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga; 

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich podczas zajęć wymagających podziału na 

grupy; 

5) zadawanie uczniom prac domowych zgodnie z zasadami higieny; 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia (dotyczy klas 

I-III); 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

10) kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje 

dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik według ustalonego 

harmonogramu; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

14) ogrodzenie terenu szkoły; 

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni 

i pomieszczeń gospodarczych; 

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów 

zabezpiecza się kratami; 

18) wyposażenie wyznaczonych pomieszczeń szkoły, w apteczki zaopatrzone w niezbędne 

środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym dzieci niepełnosprawnych; 

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 

w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 
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21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

§ 24 

1. Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny, opisuje w sposób całościowy wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym i jest realizowany przez 

wszystkich nauczycieli. 

2. Program Wychowawczo - Profilaktyczny obejmuje w szczególności: 

1) powinności wychowawcze, będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, 

określone w ramach zadań ogólnych szkoły; 

2) powinności wychowawców klasowych; 

3) wychowawcze treści zawarte w statucie oraz regulaminie szkolnym; 

4) harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych; 

5) istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne; 

6) zasady współpracy wychowawczej z rodzicami; 

7) tematyczne, okresowe programy wychowawcze (krajowe, regionalne, lokalne 

i szkolne); 

8) rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym 

(zainteresowanie nauką szkolną); 

9) wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości 

i autorytetów); 

10) stwarzanie uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: 

kół zainteresowań, zespołów sportowych, muzycznych, itp.; 

11) wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji 

wychowawczych. 

3. Program Wychowawczo - Profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

4. Odrębny dokument stanowią Procedury postępowania nauczycieli w różnych sytuacjach 

zagrożenia dzieci i młodzieży. 

§ 25 

Cele i zadania Szkoła realizuje poprzez różnorodne formy pracy: 

1. Zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, w toku których odbywa 

się: 
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1) Edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III; 

2) nauczanie przedmiotowe; 

3) nauczanie bloków przedmiotowych. 

2. Organizowanie w ramach planu zajęć szkolnych nauki religii lub etyki dla uczniów, 

których rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą takie życzenie. 

3. Prowadzenie nauczania integracyjnego lub zindywidualizowanego w przypadku braku 

zgody rodzica na przekazanie dziecka niepełnosprawnego do placówki specjalnej. 

4. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych o charakterze rozwijającym, wyrównawczych 

prowadzonych z uczniem niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o kształceniu 

specjalnym. 

5. Umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań przez: 

1) organizację kół zainteresowań; 

2) dostęp do zbiorów biblioteki szkolnej; 

3) udzielanie wszechstronnej pomocy uczniom biorącym udział w konkursach 

przedmiotowych i specjalistycznych o charakterze szkolnym i międzyszkolnym; 

4) organizację indywidualnego toku nauczania w miarę zaistniałych potrzeb. 

6. Prowadzenie pedagogizacji rodziców przez organizowanie prelekcji, pogadanek, spotkań 

ze specjalistami (lekarzami, psychologiem, logopedą, pedagogiem itp.) 

7. Sprawowanie funkcji opiekuńczej, odpowiednio do wieku ucznia i potrzeb 

środowiskowych przez Dyrektora Szkoły i nauczycieli – wychowawców, poprzez 

następujące działania: 

1) W czasie zajęć dydaktycznych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, odbywających się 

w budynku i poza budynkiem, opiekę zapewniają nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

2) W czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę sprawuje kierownik 

wycieczki oraz nauczyciele – opiekunowie zgodnie z opracowanym wcześniej przez 

organizatora planem wycieczki zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły. Szczegółowe 

zasady organizacji wycieczek określa regulamin wycieczek szkolnych. 

3) Przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę zapewniają nauczyciele 

zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów nauczycielskich opracowanych przez 

Dyrektora Szkoły. Zakres obowiązków nauczycieli dyżurujących szczegółowo określa 

regulamin dyżurów nauczycieli. 

8. Zaznajomienie z warunkami dotyczącymi ubezpieczenia i na życzenie rodziców 

sfinalizowania ubezpieczenia dzieci od NW. 



17 

 

9. Ustalenie przez Dyrektora Szkoły formy sprawowania opieki w porozumieniu 

z zainteresowanymi przedstawicielami rodziców, rodzicami lub opiekunami oraz 

pracownikami pedagogicznymi szkoły każdorazowo nad: 

1) uczniami najniższych klas szkoły lub uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole 

podstawowej; 

2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu 

i wzroku; 

3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są 

szczególne formy opieki, a w tym stała bądź doraźna pomoc materialna. 

10. Powierzenie przez Dyrektora Szkoły każdego oddziału szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

1) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego; 

2) Formy spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły; 

3) Uczniowie i rodzice mogą wpływać na zmianę i dobór nauczyciela, któremu 

powierzono funkcję wychowawcy danego zespołu. 

4) Ustala się następujący tryb postępowania w tej sprawie: 

a) wspólny wniosek uczniów danej klasy i ich rodziców w w/w sprawie, sformułowany 

i uzasadniony na piśmie, należy przedłożyć Dyrektorowi Szkoły, 

b) zasadność w/w wniosku bada komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: 

Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, trzech przedstawicieli Rady 

Pedagogicznej, trzech przedstawicieli Rady Rodziców, 

c) ostateczna decyzja winna być podjęta przed upływem 14 dni od daty złożenia 

wniosku drogą głosowania, z uwzględnieniem 50% głosów za podjęciem wniosku, 

d) o wynikach pracy komisji dyrektor niezwłocznie informuje wnioskujące strony. 

5) Zmiana wychowawcy może także nastąpić w wypadku stwierdzenia uchylania się 

nauczyciela od wykonywania zadań wychowawcy klasowego. Powyższą decyzję 

podejmuje Dyrektor Szkoły po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 26 

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami 

w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, 

organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi 

i kulturalnymi regionu. 
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ROZDZIAŁ V 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

 

§ 27 

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

§ 28 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzeń niedostosowania 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, kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

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

§ 29 

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

1) ucznia, za zgodą rodziców / prawnych opiekunów; 

2) rodziców / prawnych opiekunów ucznia; 

3) dyrektora; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) pracownika socjalnego; 
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8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

10) poradni; 

11)  asystenta edukacji romskiej. 

§ 30 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

§ 31 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana w formie: 

1) Zajęć rozwijających uzdolnienia, które organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. Czas trwania 45 min. 

2) Zajęcia dydaktyczno - wyrównawczych, które organizuje się dla uczniów mających 

trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8. Czas trwania 45 min. 

3) Zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, które organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

4) Zajęć specjalistycznych: 

 korekcyjno - kompensacyjnych, które organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. Czas trwania 45 min. 

 logopedycznych, które organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji  

i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4. Czas trwania 45 min. 

 rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, które organizuje się dla 

uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 10. Czas trwania 45 min. 



20 

 

 innych o charakterze terapeutycznym, które organizuje się dla uczniów  

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy  

w funkcjonowaniu w szkole i uczestnictwem w jej życiu. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 10. Czas trwania 45 min. 

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 min. z zachowaniem 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia. 

5) Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia; 

6) Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, którą organizuje się dla uczniów, którzy 

mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

7) Porad i konsultacji; 

8) Warsztatów. 

§ 32 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, 

które są realizowane wspólnie z oddziałem klasowym oraz indywidualnie z uczniem. 

§ 33 

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej 

poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

§ 34 

Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami, 

przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas 

przez szkołę pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

§ 35 

Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w danej szkole 

programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia. 

§ 36 

Na pisemny wniosek rodziców, dyrektor szkoły na podstawie opinii poradni , ustala 

tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, 
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uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia 

ogólnego. 

§ 37 

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych 

kształceniem specjalnym oraz objętych indywidualnym nauczaniem. 

§ 38 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

§ 39 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły 

§ 40 

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają 

uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę 

klasy. 

§ 41 

Wniosek o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną na terenie 

szkoły składa osoba / instytucja do wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza. 

§ 42 

Wniosek Dyrektorowi Szkoły przedkłada wychowawca klasy w terminie 5 dni od dnia 

uzyskania dokumentu. 

§ 43 

Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

p.-p. w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

§ 44 

Dyrektor Szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin. 

§ 45 

Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oceniają efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Wnioski te są uwzględniane  

w planowaniu dalszych działań. 
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§ 46 

W przypadku, gdy z wniosków wynika, iż mimo udzielania w szkole uczniowi 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, 

Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

§ 47 

1. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy zawiera informacje o: 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 

możliwościach psychofizycznych ucznia; 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych 

uzdolnieniach; 

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, specjalistów, formach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz efektach podejmowanych 

działań, wnioskach dotyczących dalszych działań. 

§ 48 

Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i zajęciach 

specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy p.-p. 

§ 49 

O ustalonych formach, okresie oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej pomocy będą realizowane, Dyrektor 

Szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia. 

§ 50 

Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy p.-p. prowadzą dokumentację 

zgodnie z ogólnymi przepisami (opracowują dla grupy uczniów objętych daną formą pomocy 

program zajęć,  prowadzą dziennik zajęć pozalekcyjnych). 

§ 51 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

§ 52 

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy  

i specjaliści. 
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§ 53 

Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości 

psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

§ 54 

1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści pracujący w szkole prowadzą w szczególności 

obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznawanie u uczniów: 

a. trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej -  ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub 

b. szczególnych uzdolnień. 

§ 55 

1. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 



24 

 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

wspieranie w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

§ 56 

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców  

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; wspieranie w udzielaniu pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

§ 57 

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 w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

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 indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 
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ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; wspieranie w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 58 

1. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności: 

1). Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz - wspólnie  

z innymi nauczycielami i ze specjalistami - realizowanie zintegrowanych działań i zajęć 

określonych w programie; 

2). Prowadzenie, wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami, pracy 

wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3). Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4). Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,  

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

§ 59 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez Szkołę  

i placówkę; 

5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego; 

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 

7) W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole, Dyrektor Szkoły wyznacza 

nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego  

i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego. 
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§ 60 

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej szkole zapewniają, na wniosek dyrektora szkoły, 

poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

§ 61 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy p.-p. jest zadaniem zespołu. 

§ 62 

Zespół tworzą wychowawca, nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

§ 63 

Zespół opracowuje dla ucznia IPET. 

§ 64 

1. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  

w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – 

na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających  

i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu 

szkolnym; 

3) działania o charakterze rewalidacyjnym; 

4) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; 

5) działania wspierające rodziców ucznia, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny; 

6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne i inne zajęcia odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia, a także działania z zakresu doradztwa edukacyjno – 

zawodowego i sposób realizacji tych działań; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia; 
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8) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – rodzaj i sposób dostosowania warunków  

i organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności, w tym w zakresie 

wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie; 

9) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wskazanych  

w orzeczeniu lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen – wybrane zajęcia , które 

są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

§ 65 

1. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych poprzez: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się, naukę systemu Braille'a lub innych 

alternatywnych metod komunikacji (w przypadku ucznia niewidomego); 

2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji –  

(w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem); 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –  

w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

§ 66 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 

oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy  

(w zależności od potrzeb) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną. 

§ 67 

1. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak, niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 

w terminie: 

1) do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego kształcenie w szkole; 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

§ 68 

Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca klasy, do której uczęszcza 

dziecko albo nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez 

Dyrektora Szkoły. 

§ 69 

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż dwa razy  

w roku szkolnym. 
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§ 70 

1. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek Dyrektora Szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia - inne osoby w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

§ 71 

1. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje wielospecjalistycznej oceny: 

1) poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu. 

§ 72 

1. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb - zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, 

specjalistów; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 

szkoły; 

4) w przypadku ucznia realizującego  wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub  

w grupie liczącej do 5 uczniów, także napotkane trudności w zakresie włączenia ucznia 

w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty podejmowanych 

działań w celu ich przezwyciężenia. 

§ 73 

Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także  

w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. 

Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu  

i możliwości uczestniczenia w nim. 

§ 74 

Rodzic ucznia otrzymuje kopię programu i kopię ocen wielospecjalistycznych. 
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§ 75 

Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu zobowiązane są do nieujawniania 

poruszanych na spotkaniu spraw, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 

nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 

§ 76 

Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu 

z organem prowadzącym. 

§ 77 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych 

w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz 

form pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu 

rodzinnym lub w szkole. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 

danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia. 

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków, w których zajęcia są realizowane. 

7. Na podstawie orzeczenia Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio 

z uczniem wynosi: 

1) dla uczniów klas I – III SP – od 6 do 8 godzin; 

2) dla uczniów klas IV – VI SP - od 8 do 10 godzin; 

3) dla uczniów klas VII – VIII SP - od 10 do 12 godzin. 
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9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 8 pkt. 2, realizuje się w ciągu co 

najmniej 3 dni. 

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy 

uczestniczenia w życiu szkoły. 

§ 78 

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 

ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty 

towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada 

Rodziców. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor 

Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków 

finansowych szkoły. 

§ 79 

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest ubezpieczenie dziecka. 
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ROZDZIAŁ VI 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 80 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Kompetencje poszczególnych organów szkoły określa się na podstawie ustawy o systemie 

oświaty. 

§ 81 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły. 

3. Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych 

i planowanych działaniach lub decyzjach. 

§ 82 

1. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej; 

5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

6) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; 

7) organizuje pracę zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługowych, spełniając 

wobec nich funkcję pracodawcy; 

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 
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10) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i z przepisów 

szczególnych. 

2. Dyrektor Szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a w szczególności: 

1) kontroluje i egzekwuje od rodziców dopełnianie czynności związanych ze zgłoszeniem 

dziecka do szkoły, zapewnieniem regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 

oraz zapewnieniem dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego; 

3) powołuje komisję rekrutacyjną; 

4) wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 

5) podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do szkoły, tryb postępowania 

rekrutacyjnego, wykaz wymaganych dokumentów oraz termin rekrutacji; 

6) rozpatruje odwołania rodziców/opiekunów prawnych od postanowień komisji 

rekrutacyjnej; 

7) występuje do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy w trakcie roku 

szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych skutkujących 

zmianami planu finansowego placówki; 

8) kontroluje spełnianie obowiązku przedszkolnego; 

9) odracza obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecku posiadającemu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie później niż do końca roku 

szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. 

3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor sporządza wniosek, na mocy którego uczeń może 

zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. 

5. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznania nagród oraz wymierzenia kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły. 

6. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

7. W razie wystąpienia konfliktu wewnątrz szkoły Dyrektor Szkoły jest głównym rozjemcą. 

Działając zgodnie z prawem i poszanowaniem godności stron konfliktu, po wnikliwym 
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rozpatrzeniu stanowisk stron, poprzez rozmowy doprowadza do kompromisu i w efekcie- 

zażegnania konfliktu. 

8. Dyrektor Szkoły powołuje Zespół na potrzeby organizacji, planowania, dokonania 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie  

o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym. 

9. Ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą 

być przeznaczone na realizację tych form. 

10. W szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie 

wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji 

wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), Dyrektor Szkoły może 

wyznaczyć inną osobę niż osoba sprawującą funkcję wychowawcy do planowania 

i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy. 

§ 83 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział - z głosem doradczym - osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady. 

§ 84 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) uchwalanie programów szkoły oraz szczegółowych zasad systemu oceniania, 

6) opiniowanie regulaminów szkolnych; 

7) ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 
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2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) szkolny zestaw programów nauczania; 

3) projekt planu finansowego szkoły; 

4) szkolny plan nauczania; 

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

6) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego zmian. 

4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora Szkoły. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane. 

7. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

§ 85 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

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

jedynymi reprezentantami uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a 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; 
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem; 

6) w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu; 

7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu oraz Rzecznika Praw 

Uczniów. 

§ 86 

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły. 

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

Statutem Szkoły. 

4. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę. 

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły 

z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić swoje 

fundusze, zasady zarządzania którymi określa regulamin rady. 

7. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców. Do jej zadań należy: 

1) współudział w programowaniu pracy szkoły; 

2) współdziałanie w organizowaniu czasu wolnego uczniów, zajęć pozalekcyjnych 

rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów; 

3) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom działającym 

w szkole. 

§ 87 

1. Zasady współdziałania organów szkoły oparte są na: 

1) zapewnieniu każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach kompetencji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 

2) umożliwianiu bieżącej wymiany informacji, dotyczących podejmowanych 

i planowanych działań, drogą organizowania spotkań przedstawicieli zainteresowanych 

stron. 
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2. Dyrektor Szkoły może uczestniczyć w plenarnych posiedzeniach organów szkoły i jest 

zobowiązany do przekazywania istotnych spraw z tych posiedzeń zainteresowanym 

organom szkoły. 

3. Określa się drogę rozwiązywania sytuacji konfliktowych, a w szczególności: 

1) Dyrektor Szkoły ma prawo i obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę każdego organu 

szkoły z wyjątkiem uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli stwierdzi jej sprzeczność 

z prawem oświatowym lub celami szkoły. W terminie 7 dni winien doprowadzić do 

spotkania stron, wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć decyzję; 

2) sytuację konfliktowe należy rozstrzygać drogą wzajemnych rozmów, porozumienia 

wewnątrzszkolnego, a w przypadku braku porozumienia, konflikt rozstrzyga organ 

prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od 

posiadanych kompetencji. 
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ROZDZIAŁ VII 

WOLONTARIAT 

 

§ 88 

W szkole działa wolontariat szkolny – Szkolny Klub Wolontariusza (dla klas IV-VIII). 

Szczegółowe zadania i cele Szkolnego Klubu Wolontariusza określa odrębny regulamin. 

Samorząd Uczniowski może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Po rocznym 

aktywnym działaniu w wolontariacie szkolnym uczeń uzyskuje wpis na świadectwie 

szkolnym: aktywnie działał w szkolnym wolontariacie. Udział w jednorazowych akcjach 

charytatywnych nie jest podstawą do uzyskania takiego wpisu na świadectwie. 
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ROZDZIAŁ VIII 

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

 

§ 89 

1. Rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych realizowany jest w cyklu pięciodniowym. 

2. Terminy zajęć, przerw i ferii zgodne są z rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

§ 90 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz 

zajęć komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów można dokonywać 

podziału za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach od IV – VIII prowadzone są w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów. 

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowym, 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych, a także podczas 

wycieczek, wyjazdów i tzw. „zielonych szkół” i „białych szkół” itp. 

§ 91 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1. 

§ 92 

Organizacja oddziałów integracyjnych: 

1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi od 15 do 20 

uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

2. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występuje niepełnosprawność 

sprzężona, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. 

3. Do klasy integracyjnej przyjmowane są zarówno dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

jak i dzieci spoza tego obwodu. 
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4. Zapis dziecka zdrowego odbywa się na podstawie deklaracji rodzica, który po zapoznaniu 

się z zasadami funkcjonowania klasy integracyjnej, potwierdza gotowość zapisu swojego 

dziecka do takiej klasy. 

5. Zapis dziecka z dysfunkcją odbywa się na podstawie Orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

6. W szkole z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających 

specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia 

rewalidacyjne. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz 

opracowanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych. 

8. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii 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, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

11. Ocenianie wszystkich uczniów w klasie integracyjnej odbywa się w oparciu 

o obowiązujące przepisy w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach 

publicznych. 

12. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach szkoła przewiduje wydłużenie etapu 

kształcenia o jeden rok. Uczeń niepromowany w danym roku szkolnym ma prawo 

kontynuowania nauki w programowo niższej klasie integracyjnej. Szczegółową 

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

organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 
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13. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę po uzyskaniu opinii 

Kuratora Oświaty. 

14. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin 

zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę. 

§ 93 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, 

uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 94 

1. Terminy najważniejszych wydarzeń szkolnych podaje się całej społeczności szkolnej 

w kalendarzu szkolnym opracowanym przez dyrektora i podanym na początku roku 

szkolnego. Kalendarz szkolny zawiera w szczególności terminy: 

1) Rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych; 

2) Klasyfikacyjnych i analitycznych posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

3) Odpracowania dni zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego; 

4) Posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

5) Apeli okolicznościowych i porządkowych; 

6) Uroczystości i imprez szkolnych. 

§ 95 

1. Zadania i organizacja biblioteki szkolnej: 

1) W szkole podstawowej działa biblioteka szkolna, która pełni funkcję Szkolnego 

Centrum Informacji. Jest to centrum dydaktyczne, gromadzące i udostępniające 

wszelkie dokumenty przydatne w nauczaniu i wychowaniu oraz umożliwiające pracę 

uczniów nad samodzielnym zdobywaniem wiadomości niezbędnych w wykonywaniu 

zadań i rozwiązywaniu problemów. Służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli 

i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, absolwenci kształcący się 

w szkołach ponadpodstawowych, inni pracownicy szkoły i rodzice. 

2. Organizacja biblioteki: 

1) Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 

a) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę  i środki 

finansowe na działalność biblioteki, 
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b) zarządza przeprowadzenie skontrum zbioru biblioteki, dba o jej protokolarne 

przekazanie przy zmianie pracownika, 

c) w przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest dwóch lub więcej nauczycieli, 

jednego z nich wyznacza na konsultanta. 

2) Biblioteką szkolną zajmuje się nauczyciel – bibliotekarz. Zasady zatrudnienia 

nauczycieli – bibliotekarzy określają odrębne przepisy; 

3) Nauczyciel bibliotekarz powinien prowadzić politykę gromadzenia zbiorów biblioteki, 

kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole 

programów i oferty rynkowej oraz możliwościami finansowymi; 

4) Zbiory rozmieszczone są według obowiązujących przepisów; 

5) Czas pracy biblioteki: 

a) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie 

z organizacją roku szkolnego, 

b) czas otwarcia biblioteki uzgodniony jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły, 

c) dokładny czas pracy nauczyciela – bibliotekarza określa tygodniowy rozkład zajęć 

opracowany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. 

6) zasady korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych  

w trzyletnim cyklu użytkowania: 

a) Dyrektor Szkoły dokonuje zakupu wybranych podręczników i pomocy 

dydaktycznych i przekazuje je do biblioteki szkolnej, 

b) podręczniki nie stanowią majątku biblioteki i nie podlegają takiej ewidencji jak 

zbiory biblioteczne, 

c) nauczyciel bibliotekarz wpisuje podręczniki do księgi podręczników utworzonej 

na potrzeby zbiorów z dotacji celowej, 

d) ćwiczenia i inne materiały dydaktyczne rocznego użytku nie są ewidencjonowane 

i nie są przechowywane w bibliotece szkolnej, 

e) udostępnianie podręczników odbywa się w porozumieniu z wychowawcami klas, 

f) uczniowie wypożyczają podręczniki klasami, podpisują je imieniem i nazwiskiem, 

dodając rok szkolny i klasę, 

g) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub 

materiału edukacyjnego, po zwrocie kosztów przez rodziców Dyrektor Szkoły 

zamawia nowy podręcznik, 
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h) w czerwcu każdego roku nauczyciele – wychowawcy wraz z nauczycielem 

bibliotekarzem gromadzą odebrane od uczniów podręczniki w wyznaczonym 

przez Dyrektora Szkoły miejscu, 

i) uczniowie odchodzący ze Szkoły rozliczają się z biblioteką szkolną. 

7) Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki; 

8) Zadania i obowiązki nauczyciela – bibliotekarza określają odrębne przepisy; 

9) Biblioteka współpracuje na bieżąco z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, 

Radą Rodziców oraz z ośrodkami kultury, zgodnie z potrzebami i w różnym zakresie; 

10) Dokumentacja biblioteki: 

a) dziennik biblioteki, 

b) księgi inwentarzowe, 

c) rejestry ubytków, 

d) dowody wpływów i ubytków, 

e) wykazy książek przeznaczonych do pracowni przedmiotowych, 

f) plany pracy i sprawozdania, 

g) program pracy biblioteki. 

§ 96 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców 

(prawnych opiekunów) lub uczniów dojeżdżających do szkoły, zapewnia się opiekę 

w świetlicy. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo - opiekuńczej szkoły. 

3. Świetlica pracuje w oparciu o wewnętrzny regulamin i plan pracy świetlicy. 

4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekroczyć 25. 

5. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach ustalonych z rodzicami. 

6. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze świetlicy zgodnie z Regulaminem Pracy 

Świetlicy. 

7. Uczeń bez pisemnej prośby rodziców lub prawnych opiekunów nie może opuścić 

wcześniej zajęć świetlicowych. 

8. Świetlica rozwija i zaspokaja zainteresowania intelektualne i artystyczne ucznia. 

9. Świetlica organizuje racjonalny wypoczynek i pobyt na wolnym powietrzu w trosce 

o zdrowie i higienę ucznia. 
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10. W ramach zajęć świetlicowych opieką objęci są także uczniowie, którzy nie 

uczęszczają na lekcję religii oraz uczniowie określonej klasy w przypadku nagłej 

nieobecności nauczyciela i niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa. 

11. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas oraz 

z pedagogiem szkolnym. 

12. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor lub zastępca Dyrektora 

Szkoły. 

13. Dokumentacja świetlicy: 

1) roczne plany pracy; 

2) dziennik zajęć; 

3) karty zgłoszeń dzieci; 

4) regulamin świetlicy; 

5) ramowy rozkład dnia. 

§ 97 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku 

(obiadu) w stołówce szkolnej. 

§ 98 

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę: 

1) sale dydaktyczne; 

2) boiska sportowe; 

3) pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe; 

4) zaplecze kuchenne i jadalnię; 

5) sekretariat; 

6) gabinet dla dyrektora i wicedyrektora; 

7) pokój nauczycielski; 

8) pokój pedagoga; 

9) pokój księgowego; 

10) gabinet profilaktyki zdrowotnej; 

11) szatnie. 

§ 99 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 
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1) Dziennik Wychowawczy; 

2) Dokumentację potwierdzającą zajęcia prowadzone jako: 

a) kółka zainteresowań, z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności uczniów, 

tematyką poszczególnych zajęć, 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym, z tematyką zajęć, listą uczniów, 

c) zajęcia opieki świetlicowej ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów objętych 

opieką. 
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ROZDZIAŁ IX 

SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA 

 

§ 100 

Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczegółowy Plan Pracy Szkoły na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 

i Szkolnego Programu Wychowawczego Profilaktycznego 

§ 101 

Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników 

Szkoły. Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny jest całościowy i obejmuje rozwój 

ucznia w sferze: psychicznej, fizycznej, społecznej i duchowej. 

§ 102 

Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów 

oraz rodziców zawarta w § 13 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji 

działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

§103 

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają 

na celu przygotować ucznia do: 

1) pracy nad sobą; 

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, 

odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie 

godności własnej i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, 

tolerancja; 

4) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska; 

5) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą; 

6) bycia członkiem środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne 

reguły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności 

szkolnej. 

§ 104 

1. W oparciu o Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły zespoły wychowawców 

(wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. 

Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia: 
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1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości; 

2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby; 

3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem; 

4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości; 

5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie: 

6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami; 

7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych 

z ochroną zdrowia. 
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ROZDZIAŁ X 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 105 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie dla dzieci i młodzieży. 

2. Przepisów WSO nie stosuje się do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową 

w stopniu głębokim. 

3. Warunki przeprowadzania egzaminu oraz ich forma dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie określają odrębne przepisy. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) monitorowanie pracy ucznia, 

b) informowanie ucznia o jego zachowaniu i o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych, pomagające w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć, 

c) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

- wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
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f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

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

wewnątrzszkolnego. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów 

i ich rodziców z WSO. Dokument ten jest także zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły. Uczniowie poznają przedmiotowe systemy oceniania na pierwszych lekcjach 

organizacyjnych, rodzice mają możność zapoznania się z nimi na spotkaniach z rodzicami 

i w czasie „dni otwartych". 

§ 106 

1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

a) odpowiedzi ustne z materiału bieżącego, obejmujące trzy ostatnie jednostki 

tematyczne, 

b) kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, trwające do 20 minut, 

które nie muszą być zapowiadane, 

c) pisemne prace klasowe (według specyfiki przedmiotu), zapowiadane z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

d) aktywność na lekcji, odnotowywaną w dzienniku plusem, 

e) praca długoterminowa (referaty, projekty, zielniki, etc.) 

f) praca w grupie, 

g) zeszyt przedmiotowy bądź zeszyt ćwiczeń, 

h) praca domowa, 

§ 107 

1. Gromadzenie informacji o uczniu i dokumentowanie jego osiągnięć i postępów. 

Informacje o uczniach klas I-III gromadzone są na kartach osiągnięć ucznia 

i w dziennikach. Osiągnięcia uczniów klas IV-VIII dokumentowane są w dziennikach. 

§ 108 

1. Sposoby oceniania: 

a) Uczeń jest na bieżąco informowany o ocenach, jakie otrzymuje. Oceny winne być 

dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających 

pełną obiektywność. Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców. Rodzice mogą 
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uzyskać informacje o postępach ucznia podczas "dni otwartych" oraz spotkań 

wychowawców z rodzicami, 

b) Uczeń klas IV-VIII ma możliwość dokonania w ciągu każdego półrocza poprawy 

ocen niedostatecznych ze sprawdzianów klasowych z danego przedmiotu. Poprawa 

winna nastąpić na prośbę ucznia w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny, w 

terminie wyznaczonym przez nauczyciela, wspólnym dla wszystkich 

poprawiających, 

c) Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela, nie dłuższym niż dwa tygodnie od powrotu do 

szkoły. W przypadku, gdy uczeń nie pisał pracy klasowej z nieuzasadnionych 

powodów, pisze ją na pierwszej lekcji, na której będzie obecny, 

d) Uczeń ma obowiązek uzupełnienia zaległości programowych spowodowanych 

nieobecnością na zajęciach. W przypadku dłuższej (co najmniej tygodniowej) 

usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zwolniony z odpowiedzi w pierwszym 

dniu po powrocie do szkoły, 

e) Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji według zasad 

określonych w przedmiotowych systemach oceniania, 

f) Nauczyciel w ciągu jednego półrocza powinien wystawić każdemu uczniowi 

przynajmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba realizowania 

danego przedmiotu pomnożona przez dwa, 

g) W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę klasową. W tygodniu nie 

można przeprowadzić więcej niż trzy sprawdziany. Na tydzień przed klasyfikacją 

należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych, 

h) Sprawdzone prace pisemne uczeń powinien otrzymać w okresie dwóch tygodni od 

daty pisania danej pracy. Uczeń i jego rodzice otrzymują prace do wglądu na 

warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu. Nauczyciel jest 

zobowiązany do przechowywania prac uczniów przez okres całego roku szkolnego, 

i) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, 

plastyki i muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, 
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j) Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii  

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej 

przez lekarza, na czas określony w tej opinii, 

k) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki . Decyzję taką podejmuje dyrektor 

szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres 

zwolnienia ucznia z realizacji tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, 

l) Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

m) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub nauczania indywidualnego nauczyciel powinien dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia. 

§ 109 

1. Ocenianie uczniów klas I-III. 

1) Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o postępach ucznia; 

2) Ma ona dostarczyć informacji: uczniowi – rodzicom – nauczycielowi: 

a) Uczniowi – dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywności: 

a. jak pokonać napotkane trudności, 

b. motywuje do dalszego wysiłku, 

c. jest zachętą do samooceny, 

d. umacnia wiarę we własne możliwości. 

b) Rodzicom – dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie 

której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, 

prawidłowego rozwoju, 

c) Nauczycielowi – dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje się uczeń 

w danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez nauczyciela system 

pracy z uczniem jest efektywny, 
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2 Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje: 

1) diagnostyczną – dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń 

względem wymagań stawianych przez nauczyciela; 

2) informacyjną – przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, 

opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład 

jego pracy; 

3) korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad 

czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić; 

4) rozwojową – odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, 

jakie jest tempo i dynamika tych zmian. 

3. „Dobre ocenianie” to takie, które: 

1) daje dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest 

na drodze do osiągnięcia celu; 

2) uwzględnia możliwości dziecka: nie wszyscy przecież w tym samym czasie są w stanie 

opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym zakresie; 

3) bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie jakiegoś 

zadania; 

4) nie etykietuje dzieci; 

5) zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca; 

6) nie pełni funkcji kary czy nagrody; 

7) nie zawiera krytyki osoby; 

8) uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku. 

§ 110 

1. Oceny śródroczne i roczne. 

1)  Ocena śródroczna w nauczaniu zintegrowanym w kl. I – III jest oceną opisową - 

opisane są osiągnięcia ucznia i jego zachowanie na podstawie ocen cząstkowych 

/wspomagających/ i wnikliwej obserwacji dokonywanej systematycznie przez 

nauczyciela. Jest to ocena diagnozująca; 

2) Nauczyciel, na podstawie obserwacji rozwoju dziecka, przekazuje rodzicom 

indywidualnie informacje o osiągnięciach dziecka, jego problemach dydaktycznych 

i wychowawczych na opracowanych arkuszach obserwacji na poszczególne poziomy. 

Ocena diagnozująca zawiera zalecenia dla ucznia, które dotyczą postępów w edukacji 

i w rozwoju społeczno - emocjonalnym; 
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3) Ocena roczna w kl. I – III jest pisemną oceną opisową – dotyczy osiągnięć 

dydaktycznych i zachowania ucznia. Jest dokonywana na podstawie ocen 

wspomagających i całorocznej obserwacji pracy i rozwoju ucznia. Jest to ocena 

podsumowująca osiągnięcia ucznia. 

§ 111 

1. Dokumentacja nauczycieli. 

1) Każda strona dziennika lekcyjnego z zamieszczonymi ocenami jest arkuszem 

obserwacyjnym uczniów; 

2) Zawiera następujące działy edukacji: 

a) społeczno – emocjonalne /zachowanie/, 

b) polonistyczna, 

c) matematyczna, 

d) środowiskowa, 

e) techniczna, 

f) plastyczna, 

g) muzyczna, 

h) motoryczno - zdrowotna, 

i) j. angielski, 

j) religia. 

§ 112 

1. Nauczyciel obserwuje codzienną pracę dziecka na zajęciach edukacyjnych, ocenia jego 

umiejętności, stosując stopnie wspomagające według następującej skali: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

1) stopień celujący (cel – 6); 

2) stopień bardzo dobry (bdb – 5); 

3) stopień dobry (db – 4); 

4) stopień dostateczny (dst – 3); 

5) stopień dopuszczający (dop – 2); 

6) stopień niedostateczny (ndst – 1). 

2. W przypadku uczniów mających szczególne trudności z opanowaniem materiału 

programowego w danej klasie nauczyciel może zrezygnować z ocen wspomagających na 

rzecz oceny słownej, opisowej. 

3. Dopuszcza się stosowanie przy stopniach wspomagających znaki „+” lub „ – ‘’. 

4. Jeśli nauczyciel uzna za stosowne, zakłada „Zeszyt wychowawcy”, w którym obserwuje 

ucznia i jego rozwój. 
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5. W razie potrzeby nauczyciel kontaktuje się z rodzicami i na bieżąco, ustnie dokonuje 

charakterystyki pracy dziecka i odnotowuje spotkanie w dzienniku lekcyjnym. 

6. Kryteria oceniania bieżącego zajęć dydaktycznych: 

1) Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności określone 

programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe. Prawidłowo formułuje wnioski, 

właściwie broni swoich poglądów. Zawsze jest wyjątkowo zaangażowany, otwarty  

i chętny do pracy. Proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów  

i zadań; 

2) Stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który posiada pełny zakres wiedzy 

i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, 

samodzielnie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) Stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości 

określonych programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, 

rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Korzysta z wiedzy 

w typowych sytuacjach, potrafi poprawić wskazane błędy; 

4) Stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym, rozwiązuje 

łatwe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) Stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu 

podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w programie danej klasy. Zadania 

o niewielkim stopniu trudności wykonuje pod kontrolą i kierunkiem nauczyciela; 

6) Stopień niedostateczny (1)– otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości 

i umiejętności zawartych w programie danej klasy, nie jest w stanie rozwiązać zadania 

o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. Nie wykazuje chęci do 

współpracy i nauki. 

7. Prace dodatkowe: 

1) Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub 

źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. 
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8. Nieprzygotowanie do zajęć: 

1) Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w ciągu semestru oraz po 

nieobecności z powodu choroby /niedyspozycji/ odrębnie. Fakt nieprzygotowana uczeń 

zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie on uwzględniony; 

2) W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien 

zgłosić to nauczycielowi, który udzieli mu pomocy; 

3) Przy ustalaniu oceny z zajęć zdrowotno – ruchowych, edukacji plastycznej, technicznej 

i muzycznej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 113 

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Ocena  

z zachowania jest oceną opisową. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego 

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy i po 

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego. 

2. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

§ 114 

1. Skala ocen i wymagania programowe w klasach IV – VIII: 

1) Oceny cząstkowe, śródroczne i końcowe wyrażone są pełnym stopniem według skali: 

6 - stopień celujący 

5 - stopień bardzo dobry 

4 - stopień dobry 

3 - stopień dostateczny 

2 - stopień dopuszczający 
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l - stopień niedostateczny 

2. Ocenę śródroczną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a końcową na 

podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego półrocza. Ocena 

klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

Ocena wystawiana jest na podstawie tzw. średniej ważonej, liczonej według wzoru: 

1) Dodajemy do siebie oceny ze sprawdzianów, dyktand, wypracowań klasowych  

i mnożymy przez 0,5; 

2) Dodajemy do siebie oceny z odpowiedzi ustnych, kartkówek, wypracowań domowych  

i mnożymy przez 0,3; 

3) Dodajemy do siebie oceny z pracy domowej, pracy w grupie, zeszytu, aktywności, itp.  

i mnożymy przez 0,2; 

4) Dodajemy do siebie otrzymane iloczyny w punktach 1)- 3) i dzielimy przez sumę 

iloczynów wagi i ilości ocen danej wagi. 

3. Wynik z egzaminu po klasie ósmej jest brany pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej. 

4. Oceny cząstkowe z prac pisemnych wyrażone będą w następującej skali (w zależności od 

specyfiki przedmiotu): 

1) 100 %- 98 % - celujący (6); 

2) 97% - 91% - bardzo dobry (5); 

3) 90% - 75% - dobry (4); 

4) 74% - 51% - dostateczny (3); 

5) 50% - 31 % - dopuszczający (2); 

6) poniżej 30% - niedostateczny (1). 

5. Przyjmujemy następujące kryteria ocen z przedmiotów: 

1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych. 

2) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne niezbędne 

w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu. Wymagania konieczne wskazują 

na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach 

programowych a także na opanowanie w minimalnym stopniu wiadomości 

i umiejętności podstawowych (czyli na ocenę dostateczną) 

3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe: 

a. najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

b. łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

c. o niewielkim stopniu złożoności, 

d. często powtarzające się w programie nauczania, 
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e. dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

f. określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych w podstawie programowej, 

g. dotyczące głównie prostych uniwersalnych umiejętności, w podstawowym 

zakresie wiadomości. 

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające: 

a. istotne w strukturze przedmiotu, 

b. bardziej złożone aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych, 

c. przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych 

przedmiotów szkolnych, 

d. użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 

e. wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według 

wzorów znanych z lekcji i podręcznika. 

5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające: 

a. złożone, trudne, ważne do opanowania, 

b. wymagające korzystania z różnych źródeł, 

c. umożliwiające rozwijanie problemów, 

d. pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 

e. gwarantujące pełne opanowanie programu. 

6) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który  spełnia co najmniej 3 spośród wymagań 

dodatkowych: 

a) osiąga wysokie wyniki w konkursach, w zawodach, reprezentując szkołę na 

zewnątrz, 

b) wykazuje się samodzielną pracą, 

c) rozwija indywidualne zainteresowania, 

d) w pełni wykorzystuje informacje dodatkowe, 

e) stosuje rozwiązania nietypowe, 

f) Otrzymuje oceny celujące z prac pisemnych. 

§ 115 

Zasady oceniania zachowania. 

1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt. 4. 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z innymi nauczycielami oraz 

w oparciu o samoocenę ucznia i ocenę klasy. 
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3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

5. Podczas ustalania oceny z zachowania brane są pod uwagę: 

1)  comiesięczne oceny z zachowania; 

2)  uogólniona ocena nauczycieli; 

3)  ocena dokonana przez zespół klasowy; 

4)  samoocena ucznia; 

5)  pochwały i uwagi w zeszycie uwag. 

6. Na podstawie uzyskanych informacji wychowawca ustala śródroczną / roczną ocenę 

z zachowania. 

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

8. Miesięczna ocena z zachowania jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym przez 

wychowawcę (dotyczy klas IV-VIII). 

9. Oceny zachowania śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV, ustala się według skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

10. Ocena z zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 

1) postawę wobec kształcenia, wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, stosunek do uzależnień; 

5) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, dbałość o piękno mowy 

ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom. 
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11. Ocena zachowania może ulec zmianie, jeżeli w II półroczu uczeń wykazał znaczną 

poprawę. 

12. Usprawiedliwienia nieobecności muszą być dokonane w ciągu tygodnia od ostatniego 

dnia nieobecności (niekoniecznie zwolnienie lekarskie, może być w innej formie). 

§ 116 

1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

Ocena wzorowa 

- rzetelnie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

- systematycznie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, 

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, 

- nie unika pisania zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów, 

- zawsze w terminie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, 

- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, 

- chętnie i godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i konkursach, 

- zawsze przestrzega regulaminów pracowni, biblioteki i hali sportowej. 

- chętnie pomaga kolegom, zarówno w nauce jak i innych sprawach życiowych, 

- pomaga osobom starszym, niepełnosprawnym, młodszym, 

- wykazuje inicjatywę i dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole i poza 

nią, 

- z własnej inicjatywy uczestniczy w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, 

- dzięki swojej postawie wobec symboli narodowych i szkolnych jest wzorem dla 

innych uczniów, 

- angażuje się w przygotowanie uroczystości szkolnych, 

- chętnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię, 

- nosi strój szkolny zgodny z ustalonymi normami, 

- nie maluje włosów, nie stosuje makijażu, nie lakieruje paznokci, 

- na terenie szkoły chodzi w obuwiu regulaminowym, 

- chłopcy nie noszą kolczyków, 

- zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, 

- zawsze reaguje na występujące zagrożenia i przejawy zła (właściwie zachowuje się  

w roli świadka przemocy), 

- nie ulega nałogom, czynnie się im przeciwstawia i chroni przed nimi innych, 

- dba o zdrowie i higienę osobistą, 
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- zawsze przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów, 

- jest zawsze uprzejmy wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- szanuje godność osobistą własną i innych, 

- nigdy nie zachowuje się agresywnie, nie stosuje przemocy wobec innych, 

- cechuje go uczciwość, prawdomówność, tolerancja, 

- jest zawsze taktowny, prezentuje dużą kulturę osobistą, 

- nigdy nie używa wulgaryzmów, 

- swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy własnej i innych, a także dla mienia 

publicznego i własności prywatnej. 

 

Ocena bardzo dobra 

- zdarzyło mu się sporadyczne nieprzygotowanie do zajęć edukacyjnych, 

- systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (ma usprawiedliwione 

wszystkie nieobecności), 

- w terminie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

- chętnie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

- zawsze przestrzega regulaminów pracowni, biblioteki i hali sportowej, 

- chętnie pomaga kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, 

- udziela informacji o przebiegu lekcji uczniom nieobecnym w szkole, 

- wykazuje zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 

- aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, 

- w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez nauczyciela, 

- właściwie zachowuje się w roli świadka przemocy, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne oraz kolegów, 

- nie ulega nałogom, 

- dba o zdrowie i higienę osobistą, 

- zawsze przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów, 

- jest zawsze uprzejmy wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- szanuje rówieśników i wszystkich dorosłych, 

- nigdy nie zachowuje się agresywnie, nie stosuje przemocy wobec innych, 

- wykazuje się uczciwością i prawdomównością, 

- dba o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów, 

- wyróżnia się kulturą osobistą. 
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Ocena dobra 

- pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, 

- zdarzają mu się nieprzygotowania do lekcji (do 3), 

- w ciągu semestru stara się nie spóźniać na zajęcia, 

- nie ma więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin, 

- wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań (choć nie zawsze w terminie), 

- korzysta z zaproponowanych mu form pomocy w nauce, 

- przestrzega regulaminów pracowni, biblioteki i hali sportowej. 

- nie uchyla się od pomocy koleżankom i kolegom w przezwyciężaniu trudności  

w nauce, 

- udziela informacji o przebiegu lekcji uczniom nieobecnym w szkole, 

- bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 

- uczestniczy w akcjach charytatywnych, 

- szanuje symbole narodowe i szkolne (hymn, sztandar, flagę państwową, godło, 

miejsca pamięci), 

- właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, 

- nosi na nich strój regulaminowy (biała bluzka lub koszula, granatowa albo czarna 

spódnica bądź spodnie), 

- nosi strój szkolny zgodny z ustalonymi normami, 

- w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez nauczyciela, ale 

zdarzyło mu się (1-2 razy), że spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub 

innych osób lub lekceważył takie zagrożenie, jednak zareagował na zwróconą mu 

uwagę, 

- nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów, 

- nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych, 

- przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów, 

- jest uprzejmy wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- szanuje rówieśników i wszystkich dorosłych, 

- nie zachowuje się agresywnie, nie stosuje przemocy wobec innych, 

- postępuje uczciwie i nie kłamie, 

- nie używa wulgaryzmów, 

- godnie reprezentuje szkołę podczas imprez pozaszkolnych (wycieczek, festynów, 

spektakli). 
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Ocena poprawna 

- niesystematycznie przygotowuje się do lekcji, 

- zdarzają mu się spóźnienia, a liczba nieusprawiedliwionych godzin mieści się  

w przedziale 11-20, 

- często nieterminowo wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, 

- osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, 

- niechętnie korzysta z proponowanych mu form pomocy, 

- nie wykazuje zainteresowania problemami kolegów i koleżanek, namawia innych do 

podobnych zachowań, 

- jest obojętny wobec potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, 

- niechętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 

- nie wykazuje zainteresowania udziałem w akcjach charytatywnych, 

- zdarzają mu się niewłaściwe zachowania podczas uroczystości szkolnych 

(rozmawianie podczas hymnu, brak stroju regulaminowego, nieposzanowanie 

symboli narodowych i szkolnych) (1-2 razy), 

- nieregularnie nosi strój szkolny zgodny z ustalonymi normami, 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez nauczyciela, ale zdarzyło mu się 

(3-5 razy), że spowodował zagrożenie własnego lub innych osób lub lekceważył 

takie zagrożenie, jednak zareagował na zwróconą mu uwagę, 

- zazwyczaj respektuje reguły i normy zachowania w zespole, 

- zdarzyło mu się spróbować używek, ale nie uległ żadnemu nałogowi, 

- zazwyczaj przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów, 

- jest zazwyczaj kulturalny wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- nie zawsze okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom, 

- zdarza mu się zachowywać agresywnie, 

- dba o kulturę języka, jednak zdarzyło mu się użycie wulgaryzmów, 

- zdarzyło mu się niewłaściwe zachowanie podczas imprez pozaszkolnych. 

 

Ocena nieodpowiednia 

- rzadko przynosi zeszyty i pomoce do lekcji, 

- liczba jego godzin nieusprawiedliwionych mieści się w przedziale 21-30, 

- często przeszkadza w prowadzeniu zajęć i utrudnia je, 

- nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

- nie korzysta z proponowanej mu pomocy, 
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- wykazuje obojętność wobec problemów i potrzeb innych ludzi, 

- zazwyczaj nie bierze udziału w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 

- niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, 

- nie szanuje symboli narodowych i szkolnych, 

nieregularnie nosi strój szkolny zgodny z ustalonymi normami, 

- często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa ustalonych przez nauczyciela, nie reaguje 

na zagrożenia i uwagi, lekceważy je, 

- ulega nałogom, 

- jest agresywny w stosunku do kolegów i innych osób, 

 -nie przestrzega obowiązujących w szkole przepisów i regulaminów, 

- nie okazuje szacunku dorosłym i rówieśnikom, 

- zachowuje się agresywnie, 

- używa wulgaryzmów, 

- wykazuje się brakiem kultury osobistej i dyscypliny na lekcjach, 

- kłamie. 

 

Ocena naganna 

- notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, 

- w semestrze ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych, 

- odrzuca okazywaną mu pomoc, 

- celowo przeszkadza w prowadzeniu zajęć i utrudnia je, 

- nigdy nie reaguje na uwagi kierowane pod jego adresem, 

- nigdy nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

- nie interesują go potrzeby innych ludzi, ośmiesza je bądź wyśmiewa, 

- nie bierze udziału w pracach na rzecz szkoły, klasy, środowiska, 

- przejawia lekceważącą postawę wobec tradycji szkoły, imprez szkolnych, symboli 

narodowych i szkolnych, 

- lekceważy obowiązek noszenia stroju szkolnego, 

- nagminnie lekceważy zasady bezpieczeństwa, swym zachowaniem stwarza zagrożenie 

dla innych, 

- przejawia zachowania aspołeczne (bierze udział w bójkach, kradzieżach, znęca się 

psychicznie i fizycznie nad słabszymi, dewastuje mienie szkolne, stosuje 

wyłudzanie, zastraszanie), 

- pozostaje pod nadzorem policyjnym, 
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- ulega nałogom i namawia do nich innych. notorycznie łamie obowiązujące w szkole 

przepisy i regulaminy, 

- przejawia lekceważącą postawę wobec dorosłych i rówieśników, 

- jest agresywny, stosuje wobec innych przemoc, 

- jest wulgarny, 

- notorycznie zakłóca lekcje, 

- działa w nieformalnych grupach (gangi, sekty etc.), 

- jego zachowanie świadczy o demoralizacji, 

- nie reaguje na stosowane środki wychowawcze. 

§ 117 

Klasyfikowanie. 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 

Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Pierwsze 

półrocze trwa do 31 stycznia. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali, o której mowa 

w rozporządzeniu MEN. 

4. Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów, za 

pośrednictwem wychowawców klas, są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 

o przewidywanych dla niego ocenach. W przypadku znaczącego pogorszenia się ocen 

ucznia ostateczna ocena semestralna może zostać obniżona, o czym nauczyciel przedmiotu 

informuje ucznia i wychowawcę. O przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym 

należy poinformować ucznia i jego rodziców - w formie pisemnej - na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

5. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym 

roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

6. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
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ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

współorganizującego kształcenie integracyjne. 

§ 118 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zadawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, techniki oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich,. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez 

Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji 

Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) pytania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu; 

5) ocenę ustaloną przez komisję. 

7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 
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8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez Dyrektora Szkoły. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

ale uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 

w klasie programowej wyższej (semestrze programowo wyższym). Jednak uczeń taki jest 

zobowiązany do zaliczenia nieopanowanego materiału w terminie dwóch miesięcy od 

rozpoczęcia następnego roku szkolnego. 

10. Jeżeli uczeń nie dopełni tego wymogu, otrzymuje ocenę niedostateczną na pierwsze 

półrocze. 

§ 119 

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na poszczególnych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne, technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa, nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny dla 

ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza 

komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 
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odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy; 

3) 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 oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

12. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć 

komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

13. 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 (prawnymi opiekunami). 
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14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

16. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, 

jednak: 

1)  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa, dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały rady 

pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

2) Analogiczna sytuacja zachodzi, gdy uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) uznają, że 

wystawiona przez nauczyciela roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Uczeń lub rodzic 

muszą zgłosić swe zastrzeżenia na piśmie w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

17. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania: 

uczeń może ubiegać się o sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych, 

jeżeli: 

1)  nie została zachowana procedura ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej; 

2) nieobecność w szkole spowodowana była długotrwałą chorobą dziecka lub wypadkiem 

losowym w jego rodzinie, - upoważnia go do tego orzeczenie lekarskie o przyczynie 

niepowodzeń w szkole spowodowanych ukrytą chorobą lub deficytami; 

3)  Nie zgadza się z oceną wystawioną przez nauczyciela. 

18. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną z zachowania jeżeli 

spełnia następujące warunki: 

1) nie otrzymał nagany dyrektora szkoły /zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym/; 

2) nie otrzymał upomnienia wychowawcy klasy /odnotowanie uwagi w dzienniku 

lekcyjnym/; 

3) nie został karnie przeniesiony do równoległej klasy; 

4) wszystkie nieobecności na lekcjach ma usprawiedliwione; 
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5) co najmniej 2/3 nauczycieli w swoich propozycjach ocen zachowania oceniło 

zachowanie ucznia na ocenę, o którą się ubiega; 

6)  jeżeli dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego, ale po interwencji 

wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub rodziców nastąpiła poprawa zachowania 

wyrażająca się brakiem negatywnych uwag dotyczących jego osoby. 

19. W skład komisji wchodzą: w przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego: 

1) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3)  pedagog; 

4) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

20. W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

1) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

21. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęcia 

edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny 

ustalonej przez odpowiednio nauczyciela lub wychowawcę. Ocena jest ustalana zwykłą 

większością głosów, w przypadku równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego 

komisji. Komisja ustala roczną ocenę w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

22. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące 

w skład komisji. 
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23. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne końcowe wyższe od stopnia niedostatecznego. 

24. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji 

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

25. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

26. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo 

najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu. 

27. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu w dodatkowym 

terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej. 

28. Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia dokonanego 

przez nauczycieli i specjalistów udzielających w szkole pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

29. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku 

szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, ale nie wcześniej niż po ukończeniu przez 

ucznia III klasy szkoły podstawowej. 

30. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia 

egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

31. Laureaci konkursu przedmiotowych są zwolnieni z określonej części egzaminu 

zewnętrznego po ósmej klasie, co jest równoznaczne z uzyskaniem ze egzaminu 

najwyższego wyniku. Podstawą zwolnienia laureata ze egzaminu zewnętrznego jest 

zaświadczenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
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§ 120 

1. Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - w stopniu lekkim. 

1) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują tę samą 

podstawę programową, co ich sprawni rówieśnicy; 

2) w związku z powyższym obowiązują ich również zasady oceniania przyjęte w WSO dla 

uczniów pełnosprawnych; 

3) Uwzględniając specyfikę uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne (niezbędne do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych ucznia; 

4)  Kompleksowa ocena uczniów wymaga uwzględnienia: 

a) aktualnych możliwości ucznia jak i jego ograniczeń, 

b) wkładu pracy, 

c) zaangażowania, 

d) samodzielności w wykonywanych działaniach, 

e) poziomu umiejętności, 

f) motywacji do pracy, 

g) systematyczności, 

h) postępów w rozwoju na miarę indywidualnych możliwości. 

5) Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ucznia klas I-III z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim są ocenami opisowymi; 

6) Oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ucznia klas IV-VIII  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim są ocenami cyfrowymi; 

7) W klasie VIII przeprowadza się egzamin poziomu opanowania umiejętności, 

określonych w standardach wymagań zwanych „egzaminem” dostosowany do 

możliwości ucznia określonych w komunikacie Dyrektora CKE. 

2. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

1) Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, 

dydaktycznej i opiekuńczej placówki, z uwzględnieniem specyficznych form i metod 

pracy oraz zasad nauczania; 

2)  Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym opiera się na kilku podstawowych założeniach: 
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a) Podstawowym warunkiem efektywnej pracy jest nawiązanie pozytywnego 

kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem. 

b) Należy uznać prawo osób niepełnosprawnych do rozwoju we własnym tempie 

i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy. 

c) Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, 

natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu. 

d) W edukacji konieczne jest nawiązanie współpracy z rodziną (opiekunami) ucznia, 

wspomaganie rodziców poprzez dostarczenie im sukcesów i wyzwalanie 

pozytywnych emocji w stosunku do dziecka i siebie nawzajem. 

e) Nauczyciel ma prawo do wyboru poszczególnych metod, form pracy i środków 

dydaktycznych, kierując się ich przewidywaną skutecznością. 

3. Cele oceniania: 

1) Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

2) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji oraz metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej; 

3) Procedura diagnozowania i oceniania poziomu funkcjonowania ucznia: 

a) Naczelną zasadą diagnozowania i oceniania poziomu funkcjonowania ucznia  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest 

wszechstronna znajomość dziecka, 

b) Podstawą określania i rejestrowania oceny zmian w funkcjonowaniu ucznia jest 

dokładna diagnoza poziomu wiadomości i umiejętności dziecka z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych na podstawie wszelkich rodzajów aktywności, przeglądu 

wytworów działania praktycznego, przeglądów wytworów artystycznych, 

c) Ocena funkcjonowania dziecka, zawierająca realne, szczegółowe cele, zadania  

i treści mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia, które pozostają  

w zbieżności z celami, zadaniami i treściami podstawy programowej, winna być 

podstawą do opracowania indywidualnych programów edukacyjnych dla każdego 

ucznia, 

d) Wielokierunkowa ocena poziomu funkcjonowania dziecka jest kompleksowym, 

wielowymiarowym opisem mocnych i słabych stron dziecka w zakresie 

funkcjonowania poszczególnych zmysłów dającym możliwość określania ilości  

i jakości potrzebnego wsparcia edukacyjno – terapeutycznego, 
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e) Opracowywanie i aktualizowanie oceny poziomu funkcjonowania ucznia  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

dokonywane jest nie rzadziej niż raz w roku, 

f) Diagnozy poziomu funkcjonowania uczniów w podstawowych strefach aktywności 

oraz poziomu przyswajania treści programowych zajęć edukacyjnych a także 

wytyczenie dalszych kierunków oddziaływań dokonuje zespół nauczycieli 

pracujących z danym dzieckiem, 

g) Dopuszcza się stosowanie narzędzi diagnostyczno – oceniających wybranych przez 

nauczyciela a opisanych w literaturze psychopedagogicznej, 

h) Opisowa ocena śródroczna i roczna informuje o tym, na jakim poziomie uczeń 

przyswoił sobie wiadomości i umiejętności w odniesieniu do treści określonych 

w IPET. 

4. Formy i sposoby bieżącego oceniania uczniów: 

1) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi; 

2) W ocenianiu postępów ucznia z zajęć edukacyjnych ocena bieżąca jest oceną opisową 

w formie liter (A, B, C). Dopuszcza się stosowanie zastępników bieżącej oceny 

opisowej w postaci symboli oraz znaczków; 

3) Szczegółowe kryteria oceniania uczniów ustalane są przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia zgodnie z indywidualnymi kierunkami kształcenia określonymi 

w Indywidualnych Programach Edukacyjno - Terapeutycznych; 

4) W klasach IV – VIII szkoły podstawowej dopuszcza się ocenianie przy pomocy skali 

ocen 1 – 6. Oceny te mogą być stosowane w kartach pracy, zeszytach i na pracach 

plastycznych, pod warunkiem opatrzenia ich komentarzem opisowym; 

5) Ocenę zachowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym ustala się na podstawie kryteriów oceny zachowania: 

a) Kryterium I: kultura osobista: 

- zna i stosuje zwroty grzecznościowe, 

- jest życzliwy i uprzejmy wobec innych, 

- umie zachować się w różnych sytuacjach (w szkole, na ulicy, w czasie wycieczki 

szkolnej itp.), 

- szanuje rodziców i osoby dorosłe, 

- dba o mienie szkoły i własne, 

- wie, w jaki sposób zwracać się do nauczycieli i kolegów. 
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b) Kryterium II: współdziałanie w zespole: 

- przestrzega zasad współżycia grupowego, 

- współdziała z grupą w czasie zabawy i pracy, 

- nawiązuje serdeczne, koleżeńskie kontakty z członkami grupy, 

- pomaga innym kolegom, 

- dzieli się z innymi kolegami, 

- szanuje mienie kolegów. 

c) Kryterium III: aktywność społeczna: 

- chętnie pracuje na rzecz klasy, 

- sumiennie wykonuje powierzony mu dyżur, 

- bierze udział w imprezach klasowych, szkolnych. 

d) Kryterium IV: stosunek do obowiązków szkolnych: 

- dba o pomoce szkolne i przybory; 

- pracuje na lekcji na miarę swoich możliwości; 

- wykonuje polecenia nauczyciela; 

- przestrzega obowiązującego regulaminu klasowego. 

§ 121 

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów: 

1) Klasyfikacja śródroczna ucznia polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

z uwzględnieniem opracowanego dla niego, indywidualnego programu edukacyjno - 

terapeutycznego i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania; 

2) Klasyfikacja roczna ucznia polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania; 

3) Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie; 

4) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi; 
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5) Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne polega na sporządzeniu dla każdego 

ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym; 

6) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

z zachowania; 

7) Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami /opiekunami prawnymi/; 

8) Uczniowi szkoły podstawowej można wydłużyć okres nauki na każdym etapie 

edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych; 

9) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje  Rada 

Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest 

planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach oraz zgody rodziców ucznia; 

10) Decyzję podejmuje się nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego 

odpowiednio w klasie III i klasie VIII. 

2. Warunki ukończenia szkoły: 

1) O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną 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. Sprawdzian: 

1) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym nie przystępują do sprawdzianu. 

§  12 2  

Zasady przyznawania nagród, wyróżnień i kar. 

1. Celem jest motywowanie ucznia do osiągania lepszych wyników w nauce oraz 

zachowaniu. 

2. Nagrody i wyróżnienia. 

1) Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) rzetelną naukę, 

b) wzorową postawę, 
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c) wybitne osiągnięcia. 

2) Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu 

uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

3) Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły podstawowej: 

a) pochwala wychowawcy na forum klasy, 

b) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

c) list pochwalny Dyrektora Szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców, 

d) dyplom uznania, 

e) wyróżnienie przez podanie informacji o osiągnięciach ucznia na tablicy ogłoszeń, 

f) wpis do „Złotej Księgi”, 

g) w miarę posiadanych środków finansowych: 

- bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów, 

- nagrody rzeczowe. 

4) Nagrody finansowane są z budżetu szkoły przez Radę Rodziców tej szkoły. 

3. Kary: 

1) Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) upomnienie wychowawcy wobec klasy, 

b) upomnienie wychowawcy klasy z ustnym powiadomieniem rodziców /opiekunów 

prawnych/, kuratora, 

c) upomnienie wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem rodziców /opiekunów 

prawnych/, kuratora, 

d) upomnienie Dyrektora Szkoły, 

e) nagana Dyrektora Szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców /opiekunów 

prawnych/, kuratora, 

f) zawieszenie udziału w zajęciach lekcyjnych organizowanych poza terenem szkoły 

(wyjścia na basen, wycieczki itp.), 

g) zawieszenie prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, wyjścia 

do kina, dyskoteki, biwaki, wycieczki i inne formy organizowane przez 

wychowawcę klasy lub szkołę), 

h) wykonywanie prac porządkowych na rzecz szkoły, w szczególnych przypadkach pod 

opieką rodzica, 

i) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

j) przeniesienie do równoległej klasy w szkole, po uprzednim poinformowaniu 

rodziców /opiekunów prawnych/, kuratora. 
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2) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor sporządza wniosek, na mocy którego uczeń 

może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły, gdy: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

b) dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieży, wymuszania, zastraszania, 

c) wchodzi w kolizję z prawem, 

d) zachowuje się w sposób demoralizujący, bądź agresywny zagrażający zdrowiu 

i życiu innych uczniów, 

e) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły, a stosowane środki (zgodne 

z Procedurami) nie przyniosły pożądanych efektów. 

3) Przy zastosowaniu kary szkoła bierze pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia 

obowiązków, stopień winy ucznia i jego dotychczasowe zachowanie; 

4) Od każdej wymierzonej kary uczeń może w ciągu 7 dni odwołać się za pośrednictwem 

Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Rzecznika Praw Ucznia; 

5) Rzecznik rozpatruje sprawę w ciągu 14 dni i udziela odpowiedzi uczniowi, jego 

rodzicom, wychowawcy na temat zasadności lub bezzasadności wymierzonej kary; 

6) Rzecznik przed udzieleniem odpowiedzi może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej. 

§  12 3  

1. WSO podlega ewaluacji, która może być dokonywana przez Dyrektora, członków Rady 

Pedagogicznej, uczniów, Radę Rodziców. 

2. Sprawy sporne między uczniami i ich rodzicami a nauczycielami dotyczące oceniania, 

klasyfikowania i promowania rozpatruje Dyrektor Szkoły. 

§  12 4  

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który otrzymał promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
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5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

finalistą konkursu przedmiotowego wpisuje się na świadectwie celującą ocenę końcową, 

nawet jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Uczeń szkoły podstawowej, który przystąpił do sprawdzianu otrzymuje zaświadczenie. 

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

nauczania. 

8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

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

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 

szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń. 

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, zaświadczeniach. 

Dokumenty, o których mowa, podlegają wymianie. 

13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent 

może wystąpić odpowiednio do Dyrektora Szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty 

z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy 

wskazany przez Dyrektora Szkoły. 

15. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

16. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły,  

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 
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ROZDZIAŁ XI 

ORGANIZACJA NAUCZANIA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH  

DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

§ 125 

1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone jest: 

1) w oddziale integracyjnym; 

2) w oddziale ogólnodostępnym. 

§ 126 

1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

§ 127 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2, sporządza się na piśmie. 

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły.  

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły. 

§ 128 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją,  

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

z nauki drugiego języka nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek 

rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 
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specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego 

nowożytnego. 

2. W przypadku ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją, z afazją,  

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

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego 

języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

,,zwolniony” albo ,, zwolniona”. 

§ 129 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub 

integracyjnym po 2 godziny na ucznia. 

2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

§ 130 

1. Program określa: 

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z uczniem o charakterze rewalidacyjnym; 

3) formy i metody pracy z uczniem; 

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 
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5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 

zawartych w programie. 

2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

3. Zespół, o którym mowa w § 62 pkt. 7 Statutu Szkoły, co najmniej dwa razy w roku (w tym 

najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym) 

dokonuje  okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej 

uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

§ 131 

1. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacji w zakresie: 

1) korekty wad postawy; 

2) korekty wady mowy; 

3) usprawniania technik szkolnych; 

4) inne, zgodnie z zaleceniem zawartym w orzeczeniu. 

§ 132 

1. W szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

2. W szkole, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone 

w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi; 
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3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi. 

4. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, wyznacza zajęcia edukacyjne 

oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie 

z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w których 

nauczyciele ci uczestniczą. 

§ 133 

1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu przeprowadzanego 

w  ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "egzaminem", 

przeprowadzanego zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów  

w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich 

niepełnosprawności. 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia polega w szczególności na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu; 

3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub 

pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację  

o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu, które podaje do 

publicznej wiadomości CKE. 
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4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3, należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§ 134 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w Rozdziale V statutu szkoły. 
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ROZDZIAŁ XII 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§135 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji oraz obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 

§ 136 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Zakres zadań nauczycieli: 

1) realizują programy nauczania, które dobierają zgodnie z rozporządzeniem MEN 

w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania 

z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku 

szkolnego podręczników i zalecanych środków dydaktycznych; 

2) pisemnie opracowują rozkłady materiału prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych, sporządzają pisemne scenariusze zajęć (nauczyciele stażyści 

i kontraktowi) oraz dbają o prawidłowy, zgodny z wymogami dydaktyki i założeniami 

programowymi, przebieg procesu dydaktycznego; 

3) decydują o doborze odpowiednich metod, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych w prowadzeniu swoich zajęć edukacyjnych; 

4) podejmują różnorodne formy pracy wspierające rozwój psychofizyczny uczniów, ich 

zdolności, zainteresowania, a szczególnie: 

a) udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych, 

b) udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, 

c) eksponują osiągnięcia uczniów na gazetkach szkolnych, imprezach i zebraniach 

rodzicielskich. 

5) podejmują różnorodne działania przyczyniające się do wzbogacenia warsztatu pracy 

pedagogicznej, a w szczególności: 

a) współuczestniczą we wzbogaceniu wyposażenia w środki dydaktyczne, 

b) korzystają z pomocy szkolnych zgodnie z instrukcjami, 

c) zapobiegają zagubieniu i niszczeniu pomocy oraz pracują nad wyrabianiem 

u uczniów nawyku poszanowania pomocy naukowych i sprzętu szkolnego. 
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6) tworzą warunki do udziału uczniów w różnych formach aktywności społeczno – 

kulturalnej, samorządności, w konkursach i imprezach sportowych; 

7) prawidłowo prowadzą dokumentację pedagogiczną prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, decydują o treściach programu 

prowadzonego koła lub zespołu; 

8) pracują nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu 

wiedzy merytorycznej, a w szczególności: 

a) dbają o etykę i godność zawodu nauczyciela, 

b) uczestniczą w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego oraz 

samokształceniu kierowanym, 

c) realizują zalecenia hospitacyjne i powizytacyjne, 

d) zachowują postawę zdyscyplinowania, odpowiedzialności, uczciwości, 

obowiązkowości i zaangażowania. 

9) przestrzegają ustaleń zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Uczniów; 

10) stosują się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących 

dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia oraz 

w wypadku indywidualnego toku nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

w wybranej dziedzinie wiedzy lub umiejętności; 

11) współdziałają z organami szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

12) ponoszą pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów podczas 

zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w czasie których sprawują opiekę nad 

nimi; 

13) w sytuacjach zagrożenia postępują zgodnie z opracowanymi procedurami; 

14) przestrzegają zasad poszanowania godności osobistej uczniów. 

3. Nauczyciel odpowiada: 

1) służbowo przed Dyrektorem Szkoły, organem prowadzącym szkołę za: 

a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoich zajęciach 

edukacyjnych oraz w klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu  

i warunków, w jakich pracuje, stanu warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz 

środków dydaktycznych mu przydzielonych. 

2) służbowo przed władzami szkoły, cywilnie lub karnie za: 

a) tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów 

na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych, 



85 

 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na wypadek pożaru, 

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych 

mu przez Dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

§ 137 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczenia się oraz przygotowanie do życia 

w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole 

uczniowskim, a także pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) realizacja programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu, 

przekształca klasę w grupę samowychowania i samorządności, 

3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespoły, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy klasy. 

4) współdziała z nauczycielami w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, 

organizuje indywidualną opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, a także 

z różnymi trudnościami i niepowodzeniami; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) pomocy i wsparcia w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci  

i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

6) współpracuje ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

uczniów,  interesuje się postępami uczniów w nauce: analizuje przyczyny niepowodzeń, 

podejmuje wraz z zespołem, nauczycielami i rodzicami różnorodne działania zaradcze; 
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7) czuwa nad regularnym uczęszczaniem dzieci do szkoły, bada przyczyny absencji, 

organizuje pomoc dla tych dzieci, które z powodu nieobecności mają trudności 

w opanowaniu określonych umiejętności, organizuje różnorodne formy spotkań 

z rodzicami, prowadzi ich pedagogizację w zakresie potrzeb i oczekiwań rodziców; 

8) współdziała z organami szkoły w zakresie stworzenia optymalnych warunków nauki, 

bezpiecznego i higienicznego pobytu ucznia w szkole; 

9) nawiązuje kontakt z bibliotekarzem; współdziała w podnoszeniu poziomu czytelnictwa, 

a także z opiekunami kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych; 

10) dba o sprzęt i estetykę sali lekcyjnej, przydzielonej danej klasie, starannie i zgodnie 

z przepisami prowadzi dokumentację powierzonej mu klasy (dziennik lekcyjny, arkusz 

ocen, wypisywanie świadectw, inne czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie 

z zarządzeniami władz szkolnych). 

3. Ustala ocenę z zachowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Oceniania. 

4. Ma wpływ na nagrodzenie, wyróżnienie, a także stosowanie kar określonych Statutem 

Szkoły. 

5. Wychowawca ma obowiązek podejmować formy spełnienia zadań nauczyciela – 

wychowawcy odpowiednio do wieku uczniów, ich potrzeb, rodzaju szkoły oraz jej 

warunków środowiskowych. 

6. W swojej pracy nauczyciel – wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej 

i metodycznej właściwych placówek i instytucji oświatowych, naukowych, 

a w szczególności: 

1) ze strony Dyrektora Szkoły; 

2) z pomocy nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły, w wypadku 

wychowawcy początkującego; 

3) z doradztwa specjalistów, poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

4) właściwych zarządzeń władz szkolnych oraz z odpowiednich czasopism i literatury 

znajdującej się w bibliotece szkolnej, bibliotekach pedagogicznych oraz innych 

bibliotekach; 

5) Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Staszowie; 

6) Powiatowej Komendy Policji w Staszowie. 

7. Nauczyciel – wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie; 
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2) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej; 

3) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej w swojej klasie. 

8. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy: 

1) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek 

większością 
¾
 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 

¾
 ilości uczniów); 

2) sam nauczyciel zgłosi rezygnację z funkcji wychowawcy; 

3) na skutek zmian organizacyjnych szkoły. 

9. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły. 

§ 138 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 

1) pełnienie funkcji Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły: 

a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły,  

z punktu widzenia dydaktycznego, 

b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, 

c) kalendarz szkolny, 

d) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym. 

3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczyciela; 

4) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu; 

5) nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów. 

4. Wicedyrektor: 

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia Dyrektora Szkoły, 

nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza; 

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą; 

3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole; 

4) sprawuje nadzór nad działalnością świetlicy i stołówki szkolnej; 
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5) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, 

a także w sprawach oceny opiekuńczo – wychowawczej wszystkich nauczycieli; 

6) ma prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 

dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym; 

7) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor szkoły” oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

§ 139 

1. Pracownicy administracyjni i obsługowi zatrudnieni na terenie szkoły podlegają 

Dyrektorowi jako kierownikowi zakładu pracy - realizują szczegółowy zakres obowiązków 

przez niego wyznaczonych. 

2. Regulamin Pracy Szkoły zawiera szczegółowe ustalenia dotyczące: 

1) obowiązków pracowników szkoły; 

2) czasu pracy; 

3) obowiązków pracodawcy; 

4) urlopów i zwolnień od pracy; 

5) BHP oraz ochrony przeciwpożarowej; 

6) ochrony pracy kobiet; 

7) wypłaty wynagrodzenia; 

8) wyróżnień i nagród; 

9) dyscypliny pracy. 
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ROZDZIAŁ XIII 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

 

§ 140 

1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej określają przepisy zawarte 

w rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do 

publicznych przedszkoli i szkół. 

2. Do ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły; 

2) podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci spoza obwodu jest złożenie 

wniosku wraz z załącznikami, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub 

bezpośrednio w placówce. 

3. Do klasy programowo wyższej w ośmioletniej szkole podstawowej, przyjmuje się ucznia 

na podstawie: 

1) Świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza 

ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł; 

2) Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów w przypadku: 

a) przyjmowania do ośmioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia 

obowiązek szkolny poza szkołą, 

b) ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej niż to wynika  

z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły. 

4) Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat 

nauki szkolnej ucznia. 

4. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przychodzi, 

są uzupełniane wg zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów. 

5. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej; przyjęcie 

do szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkolnym wymaga 

zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. 
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§ 141 

1. Każdy uczeń ma prawo do: 

1) Uzyskania rzetelnych informacji (na miarę swojego rozwoju) na temat przysługujących 

mu praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka oraz zapoznania się z treścią 

obowiązujących w szkole regulaminów, programów nauczania; 

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i na wycieczkach zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej 

oraz ochronę i poszanowanie godności; 

3) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

4) Rozwijania na miarę swoich możliwości zainteresowań, umiejętności, zdolności 

i talentów; 

5) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

6) Zaznajomienia ze szczegółowymi zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

7) Otrzymania pomocy w nauce w przypadku pojawienia się trudności; 

8) Korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej (na terenie szkoły i poza nią); 

9) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

pod kontrolą nauczyciela; 

10) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym. 

11) Prezentacji własnej twórczości artystycznej i naukowej; 

12) Reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych; 

13) Uczeń ma prawo do odpoczynku w czasie przerw między lekcjami, ferii i świąt; 

14) Każda klasa ma prawo do organizowania corocznie wycieczek rekreacyjnych; 

15) Organizowania własnych imprez kulturalnych; 

16) Korzystania z pomocy finansowej (materialnej); 

17) Opieki zdrowotnej; 

18) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

19) Swobody w wyrażaniu swoich myśli, przekonań i poglądów jeśli nie naruszają one 

godności innych osób; 

20) Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

2. W przypadku naruszenia jego praw ustala się następujący tryb odwołania: 

1) w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do Samorządu Uczniowskiego, następnie do 

Rzecznika Praw Ucznia; 
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2) Rzecznik po wysłuchaniu Samorządu Uczniowskiego w ciągu 1 tygodnia informuje 

ucznia o swoim stanowisku; 

3) w przypadku dalszych roszczeń, uczeń lub jego rodzic wnoszą do Dyrektora Szkoły 

pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy; 

4) Dyrektor powołuje komisję do ponownego zbadania sprawy ucznia. W skład komisji 

wchodzą: wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia, przedstawiciel 

Samorządu Uczniowskiego; 

5) komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia i jego rodziców; 

6) w terminie 1 tygodnia komisja na piśmie przedstawia swoją opinię Dyrektorowi Szkoły; 

7) na podstawie opinii Dyrektor- w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania prośby- 

podejmuje decyzję, którą na piśmie przedkłada rodzicom; 

8) w przypadku wątpliwości sprawę rozstrzyga Kurator Oświaty. 

3. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez wszystkich uczniów w szkole w tajnym, 

bezpośrednim głosowaniu. 

4. Kadencja Rzecznika trwa 3 lata. 

5. Rzecznika może odwołać Dyrektor na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub samego 

zainteresowanego. 

§ 142 

1. Każdy uczeń ma obowiązek: 

1) Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz przestrzegać 

obowiązujących w szkole przepisów: 

a) nosić strój szkolny zgodny z ustalonymi normami: uczniowie noszą estetyczny 

i skromny strój, podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (biała 

bluzka / koszula i ciemna spódnica / spodnie). 

2) Uczyć się i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w celu rozwijania 

swojej osobowości; 

3) Aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły; 

4) Realizować wymagania zawarte w przedmiotowych systemach oceniania; 

5) Uzupełniać braki wynikające z absencji w szkole, w terminie ustalonym 

z nauczycielem; 

6) Usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach w formie przyjętej w WSO; 

7) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i pracowników szkoły; 

8) Szanować godność własną i drugiego człowieka; 
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9) Dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów; 

10) Przeciwstawiać się przejawom agresji; 

11) Przestrzegać zasad kultury zachowania i wypowiedzi; 

12) Godnie reprezentować szkołę w środowisku; 

13) Dbać o ład, porządek i mienie szkolne. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają 

materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził lub grupy uczniów przebywających 

w miejscu jej dokonania; 

14) Współdziałać w utrzymaniu czystości, porządku i estetycznego wyglądu pomieszczeń 

i otoczenia szkoły; 

15) Przestrzegać zakazu opuszczania szkoły bez zgody nauczyciela; 

16) Podporządkowywać się zaleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

17) Przestrzegać zakazu: palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków, 

kradzieży jak też stosowania agresji, przemocy i uczestnictwa w różnych formach 

chuligaństwa.; 

18) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły; 

19)  W czasie zajęć edukacyjnych uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem: 

a) sytuacji szczególnych (np. zagrożenie zdrowia lub życia uczniów, nauczycieli, 

innych pracowników Szkoły), 

b) zajęć edukacyjnych, podczas których niezbędne jest korzystanie z tych urządzeń 

jako pomocy dydaktycznych (po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego 

zajęcia). 

2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie lub stwierdza się fakt, że uczeń miał kontakt ze 

środkami uzależniającymi, lub wykazuje przejawy demoralizacji, stosuje przemoc, 

konieczne jest zastosowanie procedury interwencji profilaktycznej. 

3. Działania interwencyjne prowadzone są przez przeszkolonych pracowników szkoły 

według ustalonych procedur. 
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ROZDZIAŁ XIV 

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE 

 

§ 143 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto 

wchodzi na teren szkoły sprawują pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, 

podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest 

on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, 

mającym miejsce podczas zajęć; 

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 

z harmonogramem dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: 

informatyki i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie 

zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje 

z nim uczniów. 

5. Szkoła na stałe współpracuje z policją. 

6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. Bez zgody nauczyciela 

uczeń nie może opuścić terenu szkoły. 

7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić 

uczniów z ostatnich. 



94 

 

9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

szkoły. 

10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły. 

11. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

12. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator 

i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

§ 144 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia. 

1. Procedury postępowania w przypadku, gdy doszło do wypadku, w których zagrożone 

zostało zdrowie lub życie ucznia: 

1) Udzielenie uczniowi pierwszej pomocy przed lekarskiej; 

2) Wezwanie lekarza; 

3) Powiadomienie o fakcie wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły lub pedagoga 

szkolnego; 

4) Wezwanie rodziców ucznia. 

2. Procedury postępowania nauczycieli wobec uczniów nieprzestrzegających regulaminów 

obowiązujących w szkole: 

1) Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy; 

2) Rozmowa z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę klasy; 

3) Rozmowa z uczniem przeprowadzona przez pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły; 

4) Rozmowa z uczniem z udziałem jego rodziców lub prawomocnych opiekunów; 

5) Zastosowanie systemu kar zgodnie ze Statutem Szkoły i przyjętym WSO; 

6) Zobowiązanie ucznia lub jego rodziców do określonych działań (naprawczych, 

wychowawczych). 

3. Postępowanie nauczycieli w przypadku rażącego naruszenia przez uczniów regulaminów 

szkolnych np. zachowania ucznia zagrażającego zdrowiu lub życiu kolegi lub dokonania 

przez ucznia czynu karalnego: 

1) Przekazanie uzyskanej informacji wychowawcy klasy; 

2) Powiadomienie o fakcie Dyrektora Szkoły i pedagoga; 
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3) Wezwanie do szkoły rodziców. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem i rodzicami. 

Ustalenie działań interwencyjnych i wychowawczych wobec ucznia z zastosowaniem 

systemu kar. Zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; 

4) Jeżeli zastosowane środki oddziaływań wychowawczych nie przynoszą oczekiwanych 

rezultatów, szkoła powiadamia sąd rodzinny lub policję. 

4. Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją. 

5. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu 

i innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (narusza zasady współżycia 

społecznego, popełnia czyn zabroniony, systematycznie uchyla się od obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki, działa w grupach przestępczych), nauczyciel powinien 

podjąć następujące kroki: 

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły; 

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje 

im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich 

obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad 

dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom 

skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie 

terapeutycznym; 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal 

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, 

szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę 

ds. nieletnich); 

5) Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej 

środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powinien podjąć następujące kroki: 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 
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3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie 

udzielenia pomocy medycznej; 

4) Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców /opiekunów/, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice / opiekunowie/ 

odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do 

placówki służby zdrowia albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji  

decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły; 

5) Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia 

ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – 

na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie 

umieszczenia zawiadamia się rodziców / opiekunów/ oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie 

ukończył 18 lat; 

6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

7. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu 

policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do 

kogo znaleziona substancja należy; 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły i wzywa policję; 

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

8. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz 

kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie 

co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 
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wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność 

zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców /opiekunów/ 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

3) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera 

ją do ekspertyzy; 

4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. 

Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe 

zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń 

wraz ze swoimi spostrzeżeniami; 

5) W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 

lat, należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny. 

9. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

1) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Szkoły, 

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, 

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) Dyrektorowi 

Szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę, 

4) powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy, 

5) niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, 

uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest 

nikomu znana, 

6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa 

noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

10. Metody współpracy szkoły z policją. 

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja 

utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: 

1) spotkania nauczycieli, rodziców z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, 

podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży 

w środowisku lokalnym; 
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2) spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów; 

3) informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży; 

4) udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć 

podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły; 

5) wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem 

demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

§ 145 

1. Organizacja i program wycieczki powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań, 

potrzeb uczniów oraz ich sprawności fizycznej, stanu zdrowia i umiejętności 

specjalistycznych. 

2. Wycieczka powinna być prawidłowo przygotowana pod względem programowym oraz 

organizacyjnym. 

3. Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania uczniów 

powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci z klas I-III 

wskazane jest omówienie tych spraw również z rodzicami dzieci). 

4. Na udział uczniów w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się 

w ramach zajęć lekcyjnych) wymagana jest pisemna zgoda rodziców (prawnych 

opiekunów). 

5. Podczas wycieczki przedmiotowej należy wpisać wyjście w zeszycie wyjść, który znajduje 

się w sekretariacie szkoły. 

6. Fakt odbycia wycieczki należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

7. Organizator wycieczki sporządza listę uczniów niebiorących udziału w wycieczce. 

Dyrektor szkoły organizuje tym uczniom zajęcia dydaktyczne. 

8. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, 

prowadzonym leczeniu, ewentualnie alergiach, uczuleniach i innych przeciwwskazaniach. 

9. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek są kierownik 

wycieczki oraz opiekunowie grup. Opieka ma charakter ciągły. 

10. Kierownik powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników 

wycieczek szkolnych. 
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11. Opiekunami wycieczki powinni być nauczyciele szkoły. Kierownik wycieczki 

i opiekunowie nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Koszty te 

wliczone są w koszty uczestników wycieczki, bądź pokrywane przez Radę Rodziców. 

12. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej poza teren szkoły 

w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna 

sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów. 

13. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej udającej się poza teren 

szkoły przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji, ewentualnie udającej się poza 

miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą 

15 uczniów. 

14. O zwiększeniu liczby opiekunów ponad przyjęte normy decyduje Dyrektor, 

zatwierdzając plan finansowy wycieczki. 

15. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział tylko uczniowie posiadający kartę 

rowerową. 

16. W trakcie korzystania z dróg publicznych podczas wycieczki rowerowej obowiązują 

przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego (na 10 uczestników 1 opiekun). 

17. Wycieczki rowerowe nie mogą być prowadzone o zmierzchu. 

18. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, 

skąd uczniowie udają się do domów. Po godzinie 21 – wyłącznie pod opieką rodziców. 

W uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniowie mogą zakończyć 

wycieczkę w miejscu swojego zamieszkania. 

19. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu 

do punktu docelowego. 

20. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. 

21. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

22. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

23. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać 

udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni 

zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju 

i stopnia niepełnosprawności. 
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24. Zgodę na organizację wycieczek i imprez zagranicznych wyraża Dyrektor Szkoły po 

zawiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zawiadomienie to powinno 

zawierać w szczególności: 

1) nazwę kraju; 

2) czas pobytu; 

3) program pobytu; 

4) imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów; 

5) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku. 

25. Zwiedzanie parku narodowego lub rezerwatu, wycieczki górskie powinny odbywać się 

po oznakowanych szlakach turystycznych w obecności przewodnika. 

26. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika. 
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ROZDZIAŁ XV 

GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY 

 

§ 146 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach 

publicznych. 

 

 

ROZDZIAŁ XVI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 147 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 148 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi 

rejestr wszystkich pieczęci. 

§ 149 

Ceremoniał szkolny. 

1. Szkoła ma własny sztandar, patrona i logo. 

2. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach 

końcowych. 

§ 150 

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu. 

1. Zmiany (nowelizacja) w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 

1) organów szkoły; 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku 

zmiany przepisów. 

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego 

uchwalania. 

3. O zmianach (nowelizacji) w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy szkoły, organ 

prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po dwóch nowelizacjach w formie 

obwieszczenia. 

 

 

Obowiązuje od 31.11. 2017r. 


