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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Placówek Oświatowych w Borkach, zwany dalej „Zespołem” lub „Szkołą”. 

W skład Zespołu wchodzą: 

1) Punkt Przedszkolny; 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym, zwana dalej „Szkołą 

Podstawową”; 

3) Klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II, zwane dalej „Gimnazjum”. 

2. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Borki, ul. Wojska Polskiego 25. 

3. Zespół działa w formie samorządowej jednostki budżetowej. 

4. Szkoła używa pieczęci nagłówkowych podłużnych o treści: 

„Zespół Placówek Oświatowych w Borkach 

ul. Wojska Polskiego 25 

21-345 Borki” 

 

„Zespół Placówek Oświatowych 

Punkt Przedszkolny w Borkach 

ul. Wojska Polskiego 25 

21-345 Borki” 

 

„Zespół Placówek Oświatowych 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Borkach 

ul. Wojska Polskiego 25 

21-345 Borki” 

 

„Zespół Placówek Oświatowych 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 

ul. Wojska Polskiego 25 

21-345 Borki” 

5. Szkoła używa, zgodnie z przepisami odrębnymi, pieczęci urzędowych odpowiednio – dużych i 

małych – o treści: 

 

„Zespół Placówek Oświatowych w Borkach” 

 

„Zespół Placówek Oświatowych w Borkach 

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II” 

 

„Zespół Placówek Oświatowych w Borkach 

Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II” 
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6. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Borki. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. 

8. Do obwodu szkolnego: 

1) Szkoły Podstawowej należą miejscowości: Borki, Maruszewiec Nowy, Olszewnica, Pasmugi, Sitno, 

Stara Wieś, Wrzosów; 

2) (uchylony) 

9. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne sztandary. 

10. Szkoła jest szkołą publiczną, która w szkole podstawowej i dotychczasowym gimnazjum: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje ramowy plan nauczania; 

6) realizuje określone odrębnymi przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

7) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 

8) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie; 

9) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 

11. Szkoła jest szkołą publiczną, która w oddziale i punkcie przedszkolnym: 

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego; 

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, 

nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

12. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty; 

1a) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

Oświatowe; 

2) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim – należy przez to 

rozumieć organy działające w Szkole; 

3) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, a także wychowawców, nauczycieli oddziału i 

punktu przedszkolnego i innych pracowników pedagogicznych szkoły; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów i wychowanków, a 

także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 

w oddziale i punkcie przedszkolnym; 

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, 

inne osoby prawne i fizyczne; 

7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć kierownika kuratorium 

oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w 

województwie. 
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ROZDZIAŁ 2 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 2. 

 

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w przepisach odrębnych. 

2. Podstawą działalności finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany „Planem finansowym 

jednostki budżetowej”. 

3. Plan finansowy sporządza się z podziałem na dział, rozdział, paragraf. 

 

§ 3. 

 

Obsługę ekonomiczno-administracyjną Zespołu zapewnia Urząd Gminy Borki. 

 

§ 4. 

 

Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.  

 

ROZDZIAŁ 3 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

 

§ 5. 

 

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie oraz 

programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych ucznia 

oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a 

także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy 

dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego 

procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; 

4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z 

zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach; 

7) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych 

rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

2. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do nauki na kolejnych etapach 

edukacyjnych oraz uzyskania świadectwa ukończenia poszczególnych typów szkoły; 



5 

2) uwzględnia zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów określone ustawa i przepisami wydanymi na jej podstawie; 

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; 

4) kształtuje środowisko wychowawcze w oparciu o program wychowawczy szkoły, sprzyjając 

realizacji celów i zasad określonych w ustawie oraz określa zasady wychowania patriotycznego i 

obywatelskiego; 

5) organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w ramach współdziałania z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a także z innymi instytucjami, organizacjami i ośrodkami 

poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodzin; 

6) organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych 

i zainteresowań, stosownie do możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły; 

7) wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw 

międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych; 

8) uwzględnia w zasadach i formach współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w 

zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz 

przepisów prawa oświatowego;  

9) prowadzi formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie; 

10) Dba o rozwój moralny i duchowy uczniów poprzez wskazywanie godnych naśladowania 

autorytetów, a centrum oddziaływań wychowawczych stanowi Osoba Patrona szkoły Jana Pawła II i 

Jego nauczanie; 

11) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w 

bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań 

sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali 

gimnastycznej lub innych obiektach sportowych. 

 

§ 6. 

 

1. Cele i zadania szkoły są realizowane w szczególności poprzez: 

1) umożliwienie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w 

szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultur Europy i Świata prowadząc: 

a) naukę w języku ojczystym, 

b) naukę religii lub etyki na podstawie przepisów odrębnych; 

2) zapewnienie uczniom możliwości zdobywania wiedzy na odpowiednim poziomie, poprzez: 

a) innowacje i nowatorstwo pedagogiczne, 

b) pracę z uczniem uzdolnionym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

3) zapewnienie optymalnych warunków gwarantujących rozwój fizyczny i zdrowie uczniów, między 

innymi poprzez korzystanie z obiektów sportowych (boiska, sala gimnastyczna); 

4) kształtowanie patriotycznej postawy uczniów, poszanowania wartości moralnych, kultury 

powszechnej i narodowej oraz przekonań religijnych; 

5) przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, poszanowania 

osobowości własnej i innych, a w związku z tym świadomego, samodzielnego, aktywnego i 

odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i kulturalnym; 
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6) zwrócenie szczególnej uwagi w działalności profilaktycznej na: 

a) przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom, 

b) opiekę nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych oraz nad uczniami wymagającymi indywidualnego 

traktowania ze względu na deficyty emocjonalne i intelektualne; 

7) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 

specjalistycznych, rewalidacyjnych w miarę posiadanych możliwości finansowych, kadrowych i 

organizacyjnych; 

8) umożliwianie uczniom nauki drugiego języka obcego nowożytnego w miarę możliwości kadrowych 

i organizacyjnych; 

9) zapewnienie w ramach posiadanych przez szkołę środków warunków do realizacji projektów 

edukacyjnych w dotychczasowym gimnazjum zgodnie z „Regulaminem realizowania projektów 

edukacyjnych”. 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM 

§ 7. 

 

1. Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum prowadzą działalność edukacyjną, wychowawczą 

i opiekuńczą w oparciu o Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w 

szczególności: 

1) stwarzają warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne 

zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne; 

2) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły 

podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz kontynuowania nauki na następnym etapie 

edukacyjnym; 

3) umożliwiają absolwentom szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum dokonanie 

świadomego wyboru danego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu; 

4) zadaniem działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest systematyczne diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia, a także 

gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywanie 

osobom zainteresowanym (uczniom, ich rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: 

a) sieci szkół ponadpodstawowych i dotychczasowych ponadgimnazjalnych, 

b) rynku pracy, 

c) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia, wykonywanych zawodów, 

d) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe, 

e) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

f) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom, 

g) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery, 

h) koordynowanie działań informacyjno-doradczych szkoły, 

i) wspieranie rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, 

j) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego: 

kuratorium oświaty, urzędem pracy, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi itp., 
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k) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego; 

5) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, stosownie do 

warunków Zespołu i wieku ucznia poprzez: 

6) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów; 

7) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów; 

8) realizowanie Programu Wychowawczo -Profilaktycznego; 

9) sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb w szczególności poprzez: 

10) umożliwienie spożywania posiłków; 

11) systematyczne eliminowanie barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w razie 

potrzeb; 

12) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

13) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych; 

14) opiekę w czasie przerw między zajęciami edukacyjnymi realizowaną zgodnie z harmonogramem 

dyżurów nauczycieli; 

15)  zabezpieczenie usługi dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla 

prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów; 

16) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych; 

17) udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do potrzeb edukacyjnych 

i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, na podstawie przepisów odrębnych i z 

uwzględnieniem zasad przyjętych w szkole; 

18) wychowują uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad humanistycznych, 

ideałów demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej; 

19) diagnozują osiągnięcia uczniów i wyciągają wnioski z realizacji celów i zadań. 

2. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określają odrębne przepisy. 

 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 8. 

 

1. W szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny, w którym dzieci, na podstawie przepisów 

odrębnych, realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

2. (uchylony) 

2a. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

2b. Do zadań oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 

rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w 

poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 
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4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, 

które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, 

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu 

oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i 

oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w 

odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko 

przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm 

odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki 

w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, 

prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez 

rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój 

tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe 

osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do 

zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 

zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia 

przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2c. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów 

edukacyjnych: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

3. (uchylony) 
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4. (uchylony) 

 

§ 9. 

 

Nauczyciel, któremu powierzono oddział, w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, 

zobowiązany jest w szczególności do: 

1) codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki 

atmosferyczne; 

2) organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne i posiadania ze sobą apteczki pierwszej 

pomocy; 

3) niepozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru; 

4) eliminowanie z sali zajęć wszelkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci; 

5) przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach (materace, równoważnie), asekurując każde ćwiczące 

dziecko. 

 

§ 10. 

 

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznego zgodnie z ich 

potrzebami i rozwojem psychofizycznym; 

2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

3) poszanowania godności osobistej; 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań; 

6) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; 

7) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków rozwojowych; 

8) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej; 

9) przygotowania do samodzielnego życia szkolnego; 

10) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej; 

11) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności; 

12) zaspakajania podstawowych potrzeb fizjologicznych. 

 

§ 11. 

 

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego jest: 

1) współdziałanie z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania; 

2) szanowanie odrębności każdego dziecka; 

3) przestrzeganie zasad współżycia ustalonych w zespole; 

4) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, piękno, patriotyzm, tolerancja 

zgodnie z rozumieniem tych pojęć właściwych dla wieku;  

5) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości; 

6) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów; 

7) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek; 

8) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych; 

9) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek; 
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10) pomaganie słabszym kolegom. 

 

§ 12. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają w szczególności prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy oddziału przedszkolnego oraz programu 

wychowania; 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

3) wyrażania opinii na temat pracy oddziału; 

4) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne; 

5) aktywnego włączania się w życie oddziału; 

6) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców; 

7) wychowywanie swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji 

wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej; 

8) otrzymywanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę 

możliwości przedszkola; 

9) udział we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, 

spacerów, wyjść do kina, teatru i innych; 

10) zgłaszanie Dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z 

zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola; 

11) zgłaszanie własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, 

edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;  

12) wybór zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty 

opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.  

 

§ 13. 

 

Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest: 

1) przyprowadzanie dziecka na zajęcia i przekazanie go nauczycielowi pod opiekę; 

2) odbieranie dziecka po zajęciach, przy czym dziecko może być odebrane również przez osobę 

posiadającą pisemne upoważnienie rodzica lub prawnego opiekuna; 

3) zapewnienie dziecku we własnym zakresie opieki podczas przerwy letniej i zimowej, zgodnie z 

ustalonym czasem pracy oddziału; 

4) dbanie o schludny wygląd dziecka i noszenie przez dziecko stroju odpowiedniego do warunków 

atmosferycznych i rodzaju aktywności prowadzonych w oddziale; 

5) troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie, w tym 

przez poszanowanie norm społecznych; 

6) przestrzeganie codziennego czasu pracy oddziału. 

 

CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 14. 

 

1. Punkt Przedszkolny prowadzi działalność w oparciu o podstawę programową wychowania 

przedszkolnego oraz plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dostosowany do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dzieci. 
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2. Punkt Przedszkolny w szczególności: 

1) obejmuje dzieci opieką i zapewnia im bezpieczeństwo oraz optymalne warunki do prawidłowego 

rozwoju; 

2) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwojowymi; 

3) współpracuje z rodzicami, wspomagając ich w wychowywaniu dziecka; 

4) tworzy warunki umożliwiające edukację rozwojową, realizację prawa rodziców do znajomości i 

akceptacji celów i zadań punktu przedszkolnego, korzystania ze specjalistycznej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) organizuje różnorodne sytuacje edukacyjne, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka; 

6) kształtuje czynną postawę dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija jego 

sprawność ruchową i aktywność postaw prozdrowotnych; 

7) tworzy warunki do wszechstronnej aktywności dziecka, do wypowiadania się w twórczości 

muzycznej, plastycznej, ruchowej i werbalnej; 

8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej. 

 

§ 15. 

 

W celu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu 

dziecka Punkt Przedszkolny w szczególności: 

1) tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

z uwzględnieniem możliwości rozwojowych wychowanków i jednostki; 

2) pomaga w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji 

specjalistycznej; 

3) informuje na bieżąco rodziców o postępach dziecka; 

4) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w Punkcie Przedszkolnym; 

5) uwzględnia propozycję dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych; 

6) ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystywania w pracy metod aktywizujących 

wychowanków; 

7) stosuje formy pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór rodzaju aktywności. 

 

§ 15a. 

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

 

ORGANIZACJA POMOCY, W TYM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

§ 16. 

 

1. Zespół zapewnia różnorodne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. 
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2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: 

1) udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w 

życiu szkoły, wynikających w szczególności: 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, 

l) z zaburzeń zachowania emocji; 

2) udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest: 

1) organizowana jest przez Dyrektora Zespołu; 

2) udzielana uczniom przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów 

wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, 

pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych; 

3) organizowana i udzielana we współpracy z: 

a) rodzicami ucznia, 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d) innymi szkołami i placówkami, 

e) instytucjami działającymi na rzecz rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka pomocy 

społecznej i ośrodka pomocy rodzinie, 

f) organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w efekcie rozpoznania przez nauczycieli 

odpowiednio indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień, a także prowadzonej obserwacji 

pedagogicznej lub z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 
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4) poradni; 

5) asystenta edukacji romskiej; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

10) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w szkole jest realizowana przez każdego 

nauczyciela w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i 

specjalistów. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana również w formie: 

1) oddziału klas terapeutycznych;  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2a) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych,  

b) logopedycznych,  

c) (uchylony) 

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

e) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) warsztatów; 

7) porad i konsultacji. 

7. Poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 6 organizowane 

są zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7a. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia. 

7b. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

8a. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, na wniosek dyrektora szkoły, 

zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

9. Do zadań pedagoga i psychologa 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 lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu 

szkoły; 
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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 grup wychowawczych i innych specjalistów 

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Do zadań logopedy w szkole w szczególności należy: 

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

mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli 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 grup wychowawczych i innych specjalistów 

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 17. 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

 

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

się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas 

określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę.  

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem 

prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia 

zajęć.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w szkole zgodnie 

z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach 

I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku 
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nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od 

siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i 

bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.  

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 

ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z 

wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (WF, język 

obcy).  

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na 

odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ Wniosek, 

o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły 

akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z 

uczniem wynosi: 

1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8. prowadzonych w co najmniej 2 dniach; 

2) dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu 

szkoły; 

4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) podejmowanie działań  

6) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

14.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji 

nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia 

ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o 

możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów 

odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.  

15.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego w przypadku, gdy 

rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.  

16. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia 

umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania 

indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ 

prowadzący szkołę. 

17. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach 

określonych w WZO.  
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§ 18. 

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI 

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu 

nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru. 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym 

zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu 

dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:  

1) uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów); 

2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za 

zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

7.  Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do 

wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub 

akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog 

zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor szkoły zasięga opinii rady Pedagogicznej 

i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii 

rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru 

pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala 

zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. 

tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy 

programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo 

realizować program we własnym zakresie. 

17.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych; 
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2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich 

uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji 

uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

18.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa 

tygodnie. 

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy 

odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub 

uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 

§ 18a. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z 

uczniem polega w szczególności na: 

1) prowadzeniu bieżącej obserwacji pedagogicznej; 

2) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 

3) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki nauczania; 

4) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

5) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Obserwacja pedagogiczna prowadzona przez nauczycieli i specjalistów: 

1) w oddziale i punkcie przedszkolnym zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole, tzw. diagnozą przedszkolną; 

2) w szkole ma na celu rozpoznanie 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. 

 

§ 18b. 

 

1. Praca dydaktyczna w szkole podstawowej i dotychczasowego gimnazjum prowadzona jest w 

oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi 

programami nauczania do danych zajęć edukacyjnych, a praca dydaktyczna w oddziale i punkcie 

przedszkolnym prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego. 

2. Przez program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego należy rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania lub 

kształcenia oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 
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3. Przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania do danych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny i program wychowania 

przedszkolnego do użytku w szkole dopuszcza Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1, mogą 

obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego i treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

5. Przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli odpowiednio programy nauczania i 

wychowania przedszkolnego powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których 

są przeznaczone i uwzględniać warunki dydaktyczne i organizacyjne szkoły. 

6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając programy, o których mowa w ust. 1 obowiązani są 

uwzględniać poniższe zasady: 

1) program obejmuje cały etap edukacyjny; 

2) programu musi pozostawać w zgodności odpowiednio z treściami nauczania ustalonymi 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i treściami nauczania ustalonymi dla danych 

zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i gwarantować ich pełną 

realizację; 

3) program musi być opracowany z uwzględnieniem poprawności merytorycznej i dydaktycznej. 

7. Dopuszczone programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania 

przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i podlegają ogłoszeniu przez Dyrektor szkoły 

w formie zarządzenia do dnia 30 czerwca. 

8. Dopuszczony program odpowiednio nauczania lub wychowania przedszkolnego podlega ewaluacji 

na zasadach przyjętych w Zespole. 

9. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej 

dla danego etapu edukacyjnego. 

10. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego, plany pracy kółek zainteresowań i innych zajęć zatwierdza 

Dyrektor szkoły.  

11. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 

12. Przez: 

1) podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 

2) materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 

3) materiał ćwiczeniowy należy rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez 

nich wiadomości i umiejętności. 

13. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I -III szkoły podstawowej oraz zespół 

nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII szkoły podstawowej 

i klasach dotychczasowego gimnazjum przedstawiają dyrektorowi propozycję: 
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1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i 

społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub 

materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I - III szkoły podstawowej; 

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć 

edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku oddziałów klas IV - VIII szkoły podstawowej i klas 

dotychczasowego gimnazjum; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

14. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 13, mogą przedstawić dyrektorowi propozycję więcej 

niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danym oddziale, biorąc pod uwagę poziomy nauczania 

języków obcych nowożytnych - w przypadku oddziałów klas IV - VIII szkoły podstawowej i klas 

dotychczasowego gimnazjum; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym. 

15. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 13, przy wyborze podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem 

specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów. 

16. Dyrektor, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 13, oraz w 

przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 13 i 14, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej 

klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym - po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. 

17. Dyrektor, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 13, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów 

ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub 

materiału ćwiczeniowego; 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe. 

18. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w kolejnym roku szkolnym. 

19. Z uwzględnieniem przepisów i szczególnych, uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 

nauczania. 

20. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I - III zapewnia minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z 

dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

21. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić inny podręcznik niż podręcznik 

zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wówczas koszt zakupu 

podręcznika pokrywa organ prowadzący szkołę. 

22. Wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, 

materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały 

ćwiczeniowe dla klas I - III szkoły podstawowej oraz podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 
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ćwiczeniowe, dla klas IV - VIII szkoły podstawowej i klas dotychczasowego gimnazjum jest zadaniem 

organu prowadzącego realizowanym z uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

23. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne 

gromadzone są w bibliotece szkolnej, a czynności związane z ich zakupem oraz z gospodarowaniem 

nimi wykonuje dyrektor. 

24. Szkoła nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub; 

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną, lub; 

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 

25. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych 

określa się w Regulaminie Biblioteki, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego 

okresu używania tych podręczników lub materiałów. 

26. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego 

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów tego podręcznika lub materiału edukacyjnego, 

a kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. 

27. Szczegółowe uregulowania dotyczące podręczników i materiałów edukacyjnych zawierają przepisy 

odrębne. 

28. Przepisy ust. 1-16 realizowane są z uwzględnieniem przepisów szczególnych i przepisów 

przejściowych określonych ustawą. 

 

§ 18c. 

 

1. Szkoła realizuje zadania w zakresie wychowania zgodnie z Programem Wychowawczo - 

Profilaktycznym. 

1a. Program obejmuje: 

1) Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanym do uczniów; 

2) Treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów. 

2. Program Wychowawczo - Profilaktyczny: 

1) opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora szkoły, pedagoga 

szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli; 

2) opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb 

uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

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

Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie rozumie się 

pozytywne opinie o Programie Wychowawczo – Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i 

Radę Rodziców. Programy opiniowany jest przez Samorząd Uczniowski. 

4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu program ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu 

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje 

do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

5. Wychowawcy oddziałów klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z 

uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i przedstawią go do zaopiniowania 

na zebraniach rodziców. 
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§ 18d. 

 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym 

i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na 

postać i sposób przekazywania tych informacji. 

3. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w wykonywaniu zadań szkoły realizowane jest 

poprzez: 

1) pomoc rodzicom wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, w czasie zebrań; 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce poprzez: 

a) zadawanie zadań domowych wymagających interakcji ucznia i jego rodzica, 

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce; 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły poprzez: 

a) zachęcanie do działań na rzecz szkoły, 

b) inspirowanie rodziców do aktywności, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, 

które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania 

problemów dzieci i młodzieży poprzez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

 

ORGANIZACJA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH 

§ 19. 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę, w tym w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkole i poza nią, 

w trakcie uroczystości, imprez klasowych i szkolnych, wycieczek, wyjść i innych form pracy 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów 

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, który jednocześnie jest zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania Dyrektora Zespołu o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć; 

2) wycieczki szkolne organizowane i rozliczane są zgodnie z zapisami „Regulaminu wycieczek 

szkolnych”; 

3) podczas zajęć odbywających się poza terenem Zespołu pełną odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo uczniów ponoszą nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

2. W szkole przyjęto następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami: 
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1) szkoła obejmuje opieką ucznia z chwilą jego przyjścia: 

a) do szkoły na zajęcia edukacyjne obowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione 

w szkolnym planie nauczania, 

b) do szkoły na zajęcia dodatkowe, zgodnie z rozkładem zajęć, 

c) do szkoły na inne zajęcia organizowane przez szkołę zgodnie z ustaleniami podanymi do wiadomości 

uczniów i ich rodziców, w tym zajęcia świetlicowe; 

d) na ustalone miejsce zbiórki w przypadku wyjść, wycieczek i imprez zgodnie z ustaleniami podanymi 

do wiadomości uczniów i ich rodziców, w tym ze szczególnym uwzględnieniem programu wycieczki;  

1a) szkoła sprawuje opiekę nad uczniem do momentu zakończenia zajęć, o których mowa w pkt 1 i 

opuszczenia przez ucznia terenu szkoły niezwłocznie po ich zakończeniu, a w przypadku wycieczek – 

do momentu zakończenia wycieczki zgodnie z jej programem i odebrania ucznia przez rodzica lub inną 

upoważnioną osobę zgodnie z ustaleniami przyjętymi w szkole;  

2) prowadzący zajęcia są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas prowadzonych przez siebie zajęć, 

b) systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym są prowadzone zajęcia, 

c) w miarę możliwości samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego 

zgłoszenia Dyrektorowi Zespołu faktu zaistniałego zagrożenia, 

d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych, 

e) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według harmonogramu 

opracowanego przez Dyrektora Zespołu, 

f) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych 

pomieszczeniach; 

3) we wszystkich pracowniach, opiekun pracowni, w tym hali sportowej opracowuje regulamin 

pracowni, w tym hali sportowej, który zatwierdza Dyrektor Zespołu. Na początku każdego roku 

szkolnego nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowni zapoznają z tym regulaminem uczniów; 

4) w salach gimnastycznych i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia realizuje zadania w zakresie 

bezpieczeństwa zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w szczególności: 

a) kontroluje sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, 

b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

c) dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów, 

d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie, 

e) nie wydaje uczniom przed zajęciami niebezpiecznego sprzętu; 

5) w czasie lekcji dyżury poza salami lekcyjnymi pełnią pracownicy niepedagogiczni Zespołu. 

3. W szkole przyjęto następujące zasady organizacji przerw międzylekcyjnych: 

1) zasady organizacji przerw międzylekcyjnych oraz pełnienia dyżurów określa „Regulamin pełnienia 

dyżurów nauczycieli w Zespole Placówek Oświatowych w Borkach”; 

2) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, Dyrektor wyznacza 

w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

4. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zapewnienia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności poprzez sprowadzenie fachowej pomocy medycznej i w 

miarę potrzeb udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zawiadamia Dyrektora Zespołu. 

5. Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć 

na obiektach sportowych, na które uczniom nie wolno udawać się indywidualnie. 
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6. Wszyscy uczniowie mają obowiązek stosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz 

pracowników obsługi Zespołu, podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni i podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

7. O udostępnieniu uczniom boiska szkolnego podczas przerw międzylekcyjnych decyduje Dyrektor 

Zespołu. Uczniom nie wolno opuszczać w czasie zajęć lekcyjnych terenu Zespołu, rozumianego jako 

budynek i boisko szkolne, pod rygorem ukarania w myśl zapisów niniejszego Statutu. 

8. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora Zespołu i może się odbyć po 

wyrażeniu na nią zgody przez Dyrektora. 

9. Uczniom Zespołu w miarę możliwości organizacyjnych, finansowych i kompetencyjnych udzielana 

jest pomoc materialna: 

1) o charakterze socjalnym na podstawie przepisów odrębnych; 

2) o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem 

przyznawania stypendiów Wójta Gminy Borki. 

 

§ 20. 

 

1. Dyrektor Zespołu zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy 

i nauki w czasie pobytu dziecka w oddziale i Punkcie Przedszkolnym. 

2. Nauczyciele pracujący z dziećmi są odpowiedzialni za działania związane z zapewnieniem zdrowia, 

bezpieczeństwa i ochrony życia. Nauczyciel nie może pozostawiać dzieci bez opieki. 

3. W czasie zajęć organizowanych na indywidualne życzenia rodziców odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka spada na osobę prowadzącą zajęcia. 

4. Nauczyciele realizujący zajęcia poza terenem oddziału i Punktu Przedszkolnego (wycieczki, zajęcia 

w terenie) bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków, zgodnie z przepisami bhp i 

na zasadach przyjętych w Zespole. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do oddziału lub punktu przedszkolnego i z oddziału lub 

punktu przedszkolnego do domu odpowiedzialni są rodzice.  

6. W oddziale i punkcie przedszkolnym obowiązują następujące zasady przyprowadzania i odbierania 

dziecka z oddziału lub punktu przedszkolnego: 

1) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka z oddziału lub punktu 

przedszkolnego osobiście; są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do oddziału lub punktu 

przedszkolnego i z oddziału lub punktu przedszkolnego do domu;  

2) dziecko jest przyprowadzane i odbierane w godzinach określonych w umowie o świadczenie usług 

zawartej pomiędzy dyrektorem a rodzicami; 

3) rodzice przyprowadzają dziecko do oddziału lub punktu przedszkolnego, w szatni przygotowują je 

do pobytu w oddziale lub punkcie przedszkolnym i oddają pod opiekę nauczycielowi; 

4) rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z oddziału lub punktu przedszkolnego; 

5) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo, upoważnioną przez rodziców, określoną w stosownym upoważnieniu; 

6) upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu 

osobistego; 

7) upoważnienie takie jest skuteczne przez cały czas uczęszczania dziecka do oddziału lub punktu 

przedszkolnego; może ono być w każdej chwili przez rodziców odwołane lub zmienione; 
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8) rodzice mogą upoważnić określoną, pełnoletnią osobę do jednorazowego odebrania dziecka z 

oddziału lub punktu przedszkolnego; takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie 

upoważnienia w formie pisemnej; 

9) przy odbiorze dziecka z rodzice lub osoba upoważniona przejmuje odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go spod opieki nauczyciela; 

10) nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie wskazywał, że nie 

jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa; 

11) w sytuacjach odmowy wydania dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora Zespołu oraz 

telefonicznie rodzica, jeżeli sytuacja dotyczy osoby upoważnionej; 

12) w przypadku, gdy osobą, której stan będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa, jest rodzic dziecka, o odmowie wydania dziecka zawiadamia się drugiego rodzica lub 

osobę wskazaną przez rodzica jako upoważnioną do odbioru dziecka, a w sytuacji, gdy żadna z tych 

osób nie stawi się w celu odebrania dziecka, o sytuacji zawiadamia się właściwą jednostkę policji; 

13)  w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału lub punktu 

przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie o tym fakcie rodziców, a 

niemożność skontaktowania się z rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonu, skutkuje 

powiadomieniem właściwej jednostki policji; 

14) życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe; 

15) w przypadkach dotyczących próby odebrania dziecka z oddziału lub punktu przedszkolnego przez 

osoby nieupoważnione nauczyciel zawiadamia rodziców, a w sytuacjach budzących obawę o 

bezpieczeństwo dziecka również właściwą jednostkę policji; 

16) o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału lub punktu przedszkolnego rodzice 

informowani są na pierwszym zebraniu organizowanym w nowym roku szkolnym. 

 

§ 20a. 

 

1. Zespół podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia 

każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej 

rozwoju organizacyjnego. 

2. Działania, o których mowa w ust. 2 1, dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych; 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania Zespołem. 

 

ZESPOŁY NAUCZYCIELI 

§ 21. 

 

1. W Zespole działają stałe i doraźne (zadaniowe) zespoły nauczycieli: 

1) zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale, których zadaniem jest w szczególności ustalenie 

zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, dbanie 

o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych, korelowanie treści programowych 
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przedmiotów, porozumiewanie się co do wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozy 

osiągnięć uczniów; 

2) (uchylony); 

3) zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, którego zadaniem jest w szczególności systematyczne 

gromadzenie, porządkowanie i ocena danych dotyczących procesów, jakie zachodzą w szkole. W skład 

zespołu wchodzą koordynator (lider), wychowawcy oddziałów klas, przewodniczący zespołów 

przedmiotowych, pedagog szkolny; 

4) inne powoływane w miarę potrzeb bieżących. 

2. Cele i zadania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej obejmują: 

1) zbieranie informacji na temat jakości pracy szkoły i jej doskonalenie w badanym obszarze; 

2) ustalenie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

3) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej; 

4) przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników ewaluacji wewnętrznej i wniosków do realizacji. 

3. Cele i zadania klasowych zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału; 

2) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego 

oraz poszczególnych uczniów; 

3) ustalanie dla całego zespołu uczniowskiego i poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do 

zainteresowań i zdolności; 

4) doskonalenie swej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje 

koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych; 

5) zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień, szczególnie dotyczących realizacji programów 

nauczania, Oceniania Wewnątrzszkolnego, Programu Wychowawczo - Profilaktycznego; 

6) analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów; 

7) wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów. 

4. Dyrektor Zespołu tworzy zespoły przedmiotowe, które skupiają nauczycieli tych samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. W Zespole utworzono następujące zespoły przedmiotowe: 

1) edukacji wczesnoszkolnej; 

2) edukacji przedszkolnej; 

3) języków obcych; 

4) humanistyczny; 

5) matematyczno-przyrodniczy; 

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu, powołany przez Dyrektora na 

wniosek Zespołu, na zebraniu Rady Pedagogicznej związanym z rozpoczęciem roku szkolnego. 

6. Częstotliwość zebrań zespołów przedmiotowych ustala się na co najmniej dwa takie spotkania w 

roku szkolnym. 

7. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, 

korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru 

programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 

2) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania; 

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, uzupełnianie ich wyposażenia; 

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych rozwiązań; 

5) organizowanie i przeprowadzanie próbnego egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu ósmoklasisty; 
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6) analiza próbnych i zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminu ósmoklasisty 

i formułowanie na ich podstawie wniosków do dalszej pracy; 

7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla początkujących 

nauczycieli; 

8) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników 

nauczania; 

9) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole konkursów; 

10) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 

11) prowadzenie lekcji otwartych; 

12) wymiana doświadczeń. 

8. Zadania poszczególnych zespołów przedmiotowych są ustalane na początku każdego roku 

szkolnego. Stanowią o nich oddzielne dokumenty (plany działania zespołów na dany rok szkolny). 

9. Wychowawcy oddziałów klasowych wraz z innymi wyznaczonymi przez Dyrektora Zespołu osobami 

mogą tworzyć zespół wychowawczy. 

10. Pracą zespołu wychowawczego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu. 

11. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: 

1) koordynację działań wychowawczych w Zespole; 

2) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc, w tym pedagog szkolny, 

pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarz, pielęgniarka, w celu realizacji treści i 

tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

3) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów oraz 

wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie specjalistycznej pomocy uczniom jej potrzebującym; 

4) opracowanie kierunku działań i zadań wychowawczych na dany rok szkolny w oparciu o Program 

Wychowawczo - Profilaktyczny. 

12. Dyrektor szkoły może powołać w każdym czasie, w zależności od potrzeb, doraźnie działające 

zespoły zadaniowe. 

13. Częstotliwość zebrań zespołów zadaniowych uzależniona jest od specyfiki powierzonego zadania 

do wykonania i stopnia jego wykonania/realizacji. 

14. W zebraniach zespołów może uczestniczyć Dyrektor lub Wicedyrektor. 

15. Pracą zespołu zadaniowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Zespołu na wniosek 

zespołu. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANY ZESPOŁU 

 

§ 22. 

 

1. Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rady Rodziców; 

4) Samorządy Uczniowskie poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad 

działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy. 
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3. Organy, o których mowa w ust. 2 mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na 

zasadach określonych w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie. 

4. Zespołem kieruje Dyrektor. 

5. W sytuacji nieobecności Dyrektora, Zespołem kieruje jego zastępca lub inny nauczyciel wyznaczony 

przez organ prowadzący. 

6. Kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. 

7. W Zespole działają też Samorządy Uczniowskie poszczególnych typów szkół wchodzących w skład 

Zespołu oraz Rada Rodziców. 

8. Działające w Zespole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i 

prowadzonej działalności. 

 

DYREKTOR ZESPOŁU 

§ 23. 

 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie działalności 

Zespołu. 

4. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu. 

5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu oraz 

reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym 

systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji; 

3) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej Zespołu i kierowanie jej pracami; 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem, wstrzymywanie zaś uchwał 

niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym fakcie organu prowadzącego i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny; 

5) realizowanie zadań związanych ze spełnianiem przez uczniów odpowiednio obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego; 

6) powierzanie stanowiska Wicedyrektora i odwołanie z niego po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej; 

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną oraz ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Zespołu; 

8) opracowanie arkusza organizacyjnego; 

9) dbałość o powierzone mienie; 

10) organizowanie wyposażenia placówek w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

11) zdobywanie środków finansowych i zabezpieczenie bazy materialnej do organizowania zajęć 

pozalekcyjnych; 

12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 



28 

13) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych oraz sporządzanie 

zakresów czynności dla pracowników niepedagogicznych; 

14) wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom; 

15) dokonywanie oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli; 

16) przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom; 

17) nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego; 

18) organizowanie pozostałych zadań wynikających z Karta Nauczyciela; 

19) współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządami Uczniowskimi; 

20) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami; 

21) przestrzeganie postanowień statutu w sprawie nagród i kar stosowanych wobec uczniów; 

22) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Zespole porządku oraz 

dbałości o czystość i estetykę; 

23) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej 

samoobrony; 

24) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do punktu i oddziału przedszkolnego, 

uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum, przenoszenia ich do innych oddziałów; 

25) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych 

odrębnymi przepisami; 

26) występowanie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

27) decydowanie o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

28) (uchylony);  

29) zapewnienie właściwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego; 

30) wykonywanie zadań związanych z dopuszczeniem do użytku szkolnego programów wychowania 

przedszkolnego i programów nauczania w oparciu o przepisy odrębne i na zasadach określonych 

niniejszym statutem; 

31) wykonywanie zadań określonych w przepisach odrębnych i na zasadach określonych niniejszym 

statutem dotyczących podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 

32) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, o których informuje do 30 września 

nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców; 

33) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

34) decydowanie o zwolnieniu ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

35) decydowanie o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych; 

36) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

37) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej; 

38) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie odrębnych przepisów i na 

zasadach przyjętych w szkole; 

39) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 



29 

40) zapewnienie uczniom możliwości pozostawiania w szkole części podręczników i przyborów 

szkolnych; 

41) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

42) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

43) organizowanie zajęć dodatkowych za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej i rady rodziców; 

44) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą. 

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami. 

7. Dyrektor zobowiązany jest występować w obronie nauczyciela, w przypadku, gdy uprawnienia 

nauczyciela zostaną naruszone, zwłaszcza w zakresie korzystania przez nauczycieli z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

8. W zakresie, o którym mowa w ust.6, Dyrektor w szczególności: 

1) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu; 

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Zespołu; 

3) wnioskuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród Wójta, 

Lubelskiego Kuratora Oświaty i Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników Zespołu; 

4) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi 

przepisami, a w szczególności: 

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Zespołu, 

b) ustala plan urlopów pracowników Zespołu niebędących nauczycielami, 

c) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

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

Samorządami Uczniowskimi. 

10. Dyrektor, poza przypadkami szczególnymi, współdziała w podejmowaniu czynności prawnych z 

organami, o których mowa w ust. 9, w szczególności: 

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu; 

2) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu. 

11. Do zadań Dyrektora Zespołu w zakresie gospodarki finansowej należą w szczególności: 

1) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zespołu; 

2) opracowywanie planów działania Zespołu i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania; 

3) przekazywanie Wójtowi Gminy Borki informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności 

Zespołu. 

12. Dyrektor Zespołu określa zakres obowiązków i czynności służbowych dla wicedyrektora Zespołu. 

13. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest 

obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 
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RADA PEDAGOGICZNA 

§ 24. 

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole oraz Dyrektor jako 

jej Przewodniczący. 

1a. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

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

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z 

inicjatywy dyrektora szkoły, na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub co najmniej 1/3 jej członków. 

4. Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Szkoły w związku z niepowołaniem takowej, w 

szczególności: 

1) uchwala zmiany w statucie szkoły; 

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie i 

dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; 

4) opiniuje sprawy istotne dla szkoły; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora lub 

organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia:  

a) z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, 

b) dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,  

c) prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) zatwierdza plany pracy szkoły; 

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich 

projektów przez radę rodziców; 

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów w przypadkach 

przewidziany w niniejszym statucie;  

6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
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2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 

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

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych; 

5) programy nauczania przed dopuszczeniem ich przez dyrektora do użytku szkolnego; 

6) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej 

klasy przez co najmniej trzy lata szkolne i materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych 

oddziałach w danym roku szkolnym przed ustaleniem ich przez dyrektora szkoły. 

7) kandydata na dyrektora, jeśli postępowanie konkursowe nie da rezultatów; 

8) propozycje dyrektora dotyczące realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum; 

9) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia lub odwołania z kierowniczych 

funkcji w szkole; 

10) (uchylony); 

11) propozycję dyrektora dotyczącą dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych; 

12) (uchylony); 

13) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 

14) wniosek o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju; 

15) kandydatury nauczycieli zgłoszone do komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli; 

16) pracę Dyrektora Zespołu w związku z prowadzoną przez organ prowadzący procedura oceny 

pracy. 

6a. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian do statutu i podejmuje uchwały w sprawie ich wprowadzenia;  

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innego 

stanowiska kierowniczego w szkole; 

3) wybiera swojego przedstawiciela do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; 

4) wybiera swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 

5) zgłasza kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli; 

6) wykonuje zadania wynikające z przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania; 

7) rozpatruje składane do niej wnioski innych organów szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna Zespołu zatwierdza szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym, 

przygotowuje projekty zmian po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i przyjmuje je. 

8. Pracami rady kieruje Dyrektor Zespołu lub wyznaczony przez Dyrektora wicedyrektor. 

9. Rada Pedagogiczna Zespołu ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są protokołowane.  

9a. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

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

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

10. (uchylony). 

11. Rada Pedagogiczna zatwierdza wnioski wychowawców oddziałów klas i dyrekcji w sprawie 

przyznawania uczniom nagród i wyróżnień. 

12. (uchylony). 
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13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w 

razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

14. (uchylony). 

 

RADA RODZICÓW 

§ 25. 

 

1. W Zespole działa Rada Rodziców, w skład, której wchodzi trzech przedstawicieli rodziców 

wychowanków oddziału i Punktu Przedszkolnego oraz po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

Szkoły Podstawowej i dotychczasowego Gimnazjum, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie 

rodziców uczniów danego oddziału. 

2. Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji 

szkoły oraz działań zmierzających do wspierania statutowej działalności Zespołu, 

a w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i 

zadań Zespołu; 

2) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności Zespołu, a także opracowanie zasad ich 

wydatkowania; 

3) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkolnych; 

4) działanie na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu; 

5) pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności Zespołu; 

6) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom;  

7) współpraca w organizacji wypoczynku dzieci. 

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rad Rodziców określa Regulamin, który określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

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

oddziałowych do Rady Rodziców szkoły; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

4. Wybory rad oddziałowych, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 

5. W wyborach, o których mowa w ust. 1 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli, 

b) (uchylony) 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 

jeśli został opracowany na podstawie odrębnych przepisów; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 



33 

4) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla szkoły sprawach, zgodnie z postanowieniami 

niniejszego statutu i przepisami odrębnymi; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje 

postępowania; 

6) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych w przypadku 

braku zgody między nauczycielami przedmiotu; 

7) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

8) opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 

7. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§ 26. 

 

1. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum z mocy prawa, tworzą 

samorząd uczniowski. 

2. W Zespole działają odrębnie dwa samorządy uczniowskie: 

1) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej; 

2) Samorząd Uczniowski Gimnazjum. 

3. Rady Samorządów Uczniowskich są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkół wchodzących w 

skład Zespołu. 

4. W skład Rad Samorządów Uczniowskich (RSU) Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wchodzą 

odpowiednio: 

1) Przewodniczący RSU; 

2) Zastępca Przewodniczących RSU; 

3) Skarbnik RSU; 

4) Członkowie RSU; 

5) Sekretarz RSU. 

5. Przewodniczący reprezentują Rady Samorządów Uczniowskich, w szczególności wobec innych 

organów Zespołu.  

6. Zasady wybierania i działania Rad Samorządów Uczniowskich określają Regulaminy Samorządu 

Uczniowskiego, uchwalane przez ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

7. Warunki organizacyjne uchwalania regulaminów Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w 

nim zmian zapewniają, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekunowie RSU. 

8. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem. 

9. Dyrektor zapewnia Radom Samorządów Uczniowskich organizacyjne, w tym lokalowe warunki 

działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekunów RSU. 
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10. Do zadań poszczególnych RSU należy: 

1) przygotowanie projektu i zatwierdzenie własnego planu pracy; 

2) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie: 

a) oceniana, klasyfikowania i promowania, 

b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad zawartych w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym; 

3) gospodarowanie środkami materialnymi RSU; 

4) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkoły; 

5) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrekcję Zespołu i Radę Pedagogiczną. 

11. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

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

własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu w wyborach demokratycznych. 

11a. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

11b. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

12. Szczegółowe prawa i obowiązki określają regulaminy RSU, które opracowują i przedstawiają do 

zatwierdzenia społeczności uczniowskiej Rady Samorządów Uczniowskich. 

 

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW MIĘDZY ORGANAMI ZESPOŁU 

§ 27. 

 

1. Organy szkoły bezpośrednio współpracują ze sobą. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną 

możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

2. Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie uchwał, rozstrzygnięć i ustaleń organów szkoły 

sprzecznych z prawem lub niezgodnych z interesem Zespołu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 

w tym postanowień niniejszego statutu. 

3. Dyrektor Zespołu jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami szkoły.  

4. W przypadku sporu, którego stroną jest rada Rodziców, dyrektor w terminie określonym 

w regulaminie Rady Rodziców uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. 

W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor Zespołu przekazuje sprawę do 

rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

5. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem ustala się, co następuje: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego za 

pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego; 
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2) przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem RSU przedstawia 

sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne 

kwestie; 

3) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Zespołu. 

6. W sprawach nierozstrzygniętych w ramach szkoły lub dotyczących jej dyrektora, poszczególne 

organy szkoły mają prawo występowania z wnioskami o zbadanie sprawy do organu prowadzącego 

szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

7. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez 

wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

8. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą 

o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

9. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, 

WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI 

§ 27a. 

 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców 

oraz zebrania. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być 

mniejsza niż 2 razy w półroczu.  

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z 

przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie. 

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 

trudności w nauce: 

a) na zebraniach, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te 

nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 
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ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI ORAZ 

INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I SPECJALISTYCZNĄ POMOC DZIECIOM I 

RODZICOM 

§ 27b. 

 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale 

poradni: 

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę 

posiadanych środków finansowych; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć 

w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni. 

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych korzystając z 

działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła 

nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi; 

6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY ZE STOWARZYSZENIAMI LUB INNYMI ORGANIZACJAMI  

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

§ 27c. 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

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

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu 

warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą 

brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne. 
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ORGANIZACJA WOLONTARIATU SZKOLNEGO  

§ 27d. 

 

1. W Zespole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i 

opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora. 

2. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i 

bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może 

sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach 

wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora. 

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do 

rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania 

stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO  

§ 27e. 

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych 

w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.  

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, 

zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości 

społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych 

wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z 

predyspozycjami i zainteresowaniami.  

3. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie 

szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć 

myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII i w klasach II-III 

gimnazjalnych należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery zawodowej.  

4. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga 

pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców. 

5. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach 

przedmiotowych w klasach I-VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację 

do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać 

poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. 

drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism. 

6. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane 

efekty i metody pracy.  
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7. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, 

uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i 

zawodowych.  

8. Cele szczegółowe:  

1) w klasach I-IV szkoły podstawowej: 

a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka, 

b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać, 

c) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości, 

d) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego 

zawodu, 

e) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, 

umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia 

f) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości; 

2) w klasach VI-VIII szkoły podstawowej i klasach II-III gimnazjum: 

a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-

zawodowej na każdym etapie edukacji, 

b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu. 

c) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania, 

d) wdrażanie uczniów do samopoznania, 

e) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów, 

f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie, 

h) wyrabianie szacunku dla samego siebie, 

i) poznanie możliwych form zatrudnienia, 

j) poznanie lokalnego rynku pracy, 

k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, 

l) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, 

m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych, 

n) poznawanie różnych zawodów, 

o) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze 

szkoły; 

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego; 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 
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d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego. 

 

ROZDZIAŁ 5 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 

 

§ 28. 

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego jest etap 

edukacyjny: 

1) I etap - klasy I-III szkoły podstawowej; 

2) II etap - klasy IV-VIII szkoły podstawowej; 

3) III etap - klasy dotychczasowego gimnazjum. 

2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia 

następnego roku. 

3. W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w 

piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 

dniu 1 września. 

 

§ 29. 

 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, przed 

rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do końca stycznia. Dyrektor szkoły corocznie, nie 

później niż do 15 września podaje do wiadomości termin klasyfikacji śródrocznej. Klasyfikację roczną 

przeprowadza się przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

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

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

 

§ 30. 

 

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

organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania 

oraz planu finansowego szkoły, do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 

organ prowadzący szkołę do 29 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;  

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę,  

3) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze 

oraz etatów przeliczeniowych;  

4) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

5) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

6) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych 

w grupach, 
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b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości 

narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym 

roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

7) liczbę nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich 

stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

 

§ 31. 

 

1. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala 

nauczyciel. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych. 

 

§ 32. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. 

1a. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być 

dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Zespołu, o ile nie zostały 

przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 

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

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do 

oddziału klasy I, II lub III, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu 

oddziałowej Rady Rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest większa niż 25. 

5. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę 25 na wniosek oddziałowej Rady Rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

6. Liczba uczniów w oddziale klas I - III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I - III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5 i 6 w szkole zatrudnia 

się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 
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8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5 i 6, może funkcjonować ze zwiększoną 

liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

9. Przepisy ust. 3-8 obowiązują z uwzględnieniem przepisów przejściowych.  

10. Liczebność oddziałów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum określa 

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i z uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

11. Podstawową jednostką organizacyjną oddziału i punktu przedszkolnego jest oddział, obejmujący 

dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz metod 

stosowanych w pracy z dziećmi. Zasady doboru do grup mogą być rozszerzone. 

12. Liczba dzieci w oddziale, o którym mowa w ust. 11 nie może przekraczać 25. 

13. Liczebność oddziałów przedszkolnych, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne ustala dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym.  

14. Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane 

są do oddziału lub punktu przedszkolnego na podstawie przepisów odrębnych i kryteriów określonych 

przez organ prowadzący. 

15. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być 

niższa niż określona ust. 12. 

 

§ 33. 

 

1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i 

bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach odrębnych. 

2. Obowiązkowego podziału na grupy dokonuje się na: 

1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów, a liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 

uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania 

znajomości języka obcego nowożytnego; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie w grupie 

oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej liczącej nie więcej niż 26 

uczniów. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w dotychczasowym gimnazjum zajęcia wychowania 

fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo 

oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

 

§ 33a. 

 

1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, z 

zachowaniem wymiaru godzin określonego w przepisach szczególnych. 
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2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w dotychczasowym gimnazjum zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze prowadzone są, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

3. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII i dotychczasowym gimnazjum 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. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Niektóre zajęcia, w tym rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych lub międzyoddziałowych. 

6. (uchylony). 

6a. W ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć 

związanych z potrzebami uczniów, zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów zdolnych i 

mających problemy w nauce lub zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. 

7. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII i dotychczasowym gimnazjum 

są realizowane w formie: 

1) zajęć klasowo-lekcyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo; 

2) zajęć do wyboru przez uczniów, realizowanych w formie:  

a) zajęć sportowych,  

b) zajęć sprawnościowo-zdrowotnych,  

c) zajęć tanecznych, 

d) aktywnej turystyki.  

8. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć wychowania 

fizycznego do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. 

9. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia:  

a) z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, 

b) dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) zajęcia prowadzone w ramach nauczania religii; 

7) zajęcia w zakresie wiedzy o życiu seksualnym człowieka. 

10. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny 

o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 6. 

11. Zajęcia wymienione w ust. 6 pkt 3-5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

 

§ 34. 

 

1. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania 
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języków obcych, informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

2. Zajęcia dodatkowe organizowane są na podstawie przepisów szczególnych i prowadzone w grupach 

międzyklasowych i międzyoddziałowych, poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych i z 

uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły. 

 

§ 35. 

(uchylony) 

 

§ 36. 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub niepełnosprawność: 

1) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii; 

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii 

o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Jeżeli okres 

zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"zwolniony" albo "zwolniona"; 

3) z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

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

wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, do końca danego etapu edukacyjnego; a w przypadku ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

na podstawie tego orzeczenia. 

2. Uczeń, którego dyrektor szkoły na podstawie przepisów odrębnych, zwolnił z realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może nie być obecny w szkole w trakcie ich trwania, o ile: 

1) zajęcia, z których uczeń jest zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w 

danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują 

odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach.  

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w 

oparciu o przepisy odrębne, na mocy decyzji dyrektora szkoły. 

 

§ 37. 

 

Dla realizowania celów statutowych Zespół zapewnia możliwość korzystania z następujących 

pomieszczeń: 

1) sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) sala gimnastyczna z zapleczem; 

3) boiska sportowe; 

4) pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe; 
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5) pomieszczenia administracyjno-socjalno-gospodarcze; 

6) stołówka. 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

§ 38. 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Biblioteka zajmuje pomieszczenia na I piętrze, które przeznaczone są na gromadzenie i 

przechowywanie księgozbioru oraz umożliwiają uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru 

podręcznego oraz prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i medialnego w szczególności 

udostępniania książek i innych źródeł informacji uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i 

rodzicom. 

2a. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie użytkowania do 

edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. 

2b. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do 

samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po przez różne 

formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela. 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki; 

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego; 

3) udostępniania książek i innych źródeł informacji; 

4) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów 

przed i po lekcjach; 

5) sprawowanie opieki nad uczniami nieuczęszczającymi na lekcje religii i wychowania do życia w 

rodzinie; 

6) organizowanie konkursów czytelniczych; 

7) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas; 

8) nadzór nad korzystaniem z Internetu; 

9) opieka nad Multimedialnym Centrum Informatycznym; 

10) współpraca z nauczycielami; 

11) realizacja edukacji czytelniczej i medialnej; 

12) zakup i oprawa książek; 

13) zakup gazet, czasopism i nowoczesnych multimedialnych nośników informacji; 

14) współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Borkach i Biblioteką Pedagogiczną w Radzyniu 

Podlaskim; 

15) wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających ze specyfiki funkcjonowania Zespołu; 

16) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianie i pogłębianie 

nawyku czytania i uczenia się, m.in. poprzez: 

a) spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej, 

b) czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza, 

c) prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z 

uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka; 
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17) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. 

poprzez: 

a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i 

pokazów, 

c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych, 

d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy; 

18) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne 

imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji, 

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

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

3a. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do 

zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspomaganie 

procesu budowania jakości pracy szkoły. 

3b. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich kompetencji. 

4. Biblioteka realizuje zadania związane z udostępnianiem uczniom podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego. 

5. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

2) przygotowywanie do poszukiwania, porządkowania i korzystania z różnych źródeł informacji oraz 

posługiwania się technologią informacyjną; 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

6) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) poprzez pomoc w doborze literatury, 

popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 

9) przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

10) współpraca z innymi bibliotekami poprzez wspólne organizowanie imprez czytelniczych i lekcji 

bibliotecznych, wymianę wiedzy i doświadczeń, udział w konkursach. 

6. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) w miarę możliwości odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia 

i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 
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NAUKA RELIGII/ETYKI 

§ 39. 

1. Na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki. Uczeń bierze udział w zajęciach 

religii/etyki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, które nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

2. Uczniowie nieuczęszczający na lekcje religii/etyki są objęci opieką świetlicy lub biblioteki szkolnej. 

3. Nauka religii/etyki organizowana jest zgodnie z przepisami odrębnymi. Nauczanie religii odbywa się 

w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne. Nauczanie etyki odbywa się w oparciu o 

program dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. 

4. Nauka religii i etyki odbywa się w wymiarze określonym w przepisach odrębnych. 

5. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym. 

6. Ocena z religii/etyki wliczana jest do średniej ocen, ustalana jest zgodnie z opracowanym 

przedmiotowym systemem oceniania, zgodnym z ocenianiem wewnątrzszkolnym i nie ma wpływu na 

promowanie ucznia do następnej klasy. 

7. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego 

przez właściwego zwierzchnika kościoła lub związku wyznaniowego. Nauczyciel religii zatrudniany jest 

z uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych przepisami odrębnymi.  

8. Nauczyciel religii jest członkiem Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków 

wychowawcy klasy. 

9. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów po 

wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem szkoły terminu i miejsca planowanego spotkania. 

 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WIEDZY O ŻYCIU W RODZINIE  

§ 39a. 

 

1. W szkole podstawowej oraz dotychczasowym gimnazjum organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o 

życiu w rodzinie na podstawie przepisów odrębnych, w wymiarze po 14 godzin, w tym po 5 godzin z 

podziałem na grupy dziewcząt i chłopców w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego rodzice (prawni 

opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach do 

końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, którego rezygnacja dotyczy. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

4. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć, o których mowa w ust.1 

nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie 

informacyjne z rodzicami uczniów, na którym jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i 

treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.  

5. Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w ust. 4, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

§ 40. 

 

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

organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewniania uczniowi opieki w szkole, szkoła 

organizuje świetlicę. 
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2. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż 25 uczniów pod 

opieką jednego nauczyciela.  

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, 

a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

4. W świetlicy szkolnej, realizując cele wychowawcze i kształtując osobowość dziecka, stosuje się: 

1) zabawy i gry świetlicowe; 

2) czytelnictwo; 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania; 

4) środki audiowizualne; 

5) formy ćwiczeń ruchowych. 

4a. Do zadań świetlicy należy: 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej; 

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny; 

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

6) wyrabianie u uczniów samodzielności; 

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze, 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

5. Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu, uwzględniając potrzeby szkoły oraz możliwości 

finansowe w każdym roku szkolnym. 

6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy, sprawując także doraźną opiekę nad 

uczniami nieuczęszczającymi na stałe zajęcia. 

7. Szczegółową organizację świetlicy określa Regulamin. 

 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 41. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Oddziału i Punktu Przedszkolnego jest oddział obejmujący 

dzieci w zbliżonym wieku. 

2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień. 

3. Punkt Przedszkolny prowadzi pracę w 2 oddziałach. 

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Liczebność oddziału ustala się w porozumieniu z 

organem prowadzącym, z uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału i punktu przedszkolnego na podstawie 

przepisów odrębnych. 

6. Świadczenia nauczania i wychowania przedszkolnego wykraczające poza zakres objęty podstawą 

programową są odpłatne. 

 

§ 42. 

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Oddziale i Punkcie Przedszkolnym prowadzona 

jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową. 
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2. Wybór programów wychowania przedszkolnego dokonywany jest na podstawie przepisów 

odrębnych i zasad określonych niniejszym statutem. 

3. Na wniosek rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. 

4. Godzina zajęć trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć 

umuzykalniających, nauki języka obcego nowożytnego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien 

być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5 lat - około 30 minut. 

4a. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, uwzględniając potrzeby i 

możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych 

opłat przez rodziców. 

5. Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w Oddziale i Punkcie Przedszkolnym określają 

odrębne przepisy. 

6. Do realizacji zadań statutowych punkt przedszkolny posiada odpowiednie pomieszczenia: 2 

oddzielne sale do zabaw i zajęć, łazienkę dla dzieci, szatnię, stołówkę. 

 

§ 43. 

(uchylony) 

 

§ 44. 

 

1. Organizację pracy Punktu Przedszkolnego w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany 

przez nauczycieli wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz 

oczekiwań rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, między innymi godziny pracy 

punktu przedszkolnego, ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godzin posiłków oraz 

harmonogram zajęć dodatkowych. 

3. Ramowy rozkład dnia ustalony dla Punktu Przedszkolnego stanowi odrębny dokument.  

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy 

rozkład dnia, z uwzględnieniem zainteresowań, potrzeb dzieci, różnorodnych form pracy i odpoczynku. 

5. Zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi dzieci oraz z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych, część codziennych zajęć powinna odbywać się na powietrzu, o ile pozwala na to pogoda. 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

§ 45. 

 

Do zadań pedagoga szkolnego 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 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz 

wspierania rozwoju uczniów; 

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

potrzeb; 

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

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

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

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

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

ROZDZIAŁ 6 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

 

§ 46. 

 

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

1a. Liczbę pracowników określa arkusz organizacyjny.  

1b. Nauczycieli, pracowników obsługi zatrudnia dyrektor szkoły. 

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

odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza Dyrektor Zespołu. Dokument ten stanowi 

załącznik do umowy o pracę. 

4. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu oraz zasady ich 

wynagradzania określają odrębne przepisy. 

5. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

§ 47. 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania się dobrem uczniów, troską o ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, a także poszanowaniem 

godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość 

tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów. 

3. Do obowiązków nauczycieli Szkoły Podstawowej i dotychczasowym Gimnazjum należy w 

szczególności: 

1) bezstronne i obiektywne ocenianie zgodne z Ocenianiem wewnątrzszkolnym oraz sprawiedliwe 

traktowanie wszystkich uczniów; 

2) realizacja zadań wynikających z Oceniania wewnątrzszkolnego; 

3) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

4) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy; 

5) przestrzeganie zapisów statutowych; 

6) systematyczne zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

7) zabezpieczenie drobnych usterek i zgłaszanie ich występowania osobom funkcyjnym; 
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8) we wszystkich pracowniach egzekwowanie przestrzegania regulaminów pracowni; 

9) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu; 

10) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów; 

11) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

12) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

13) dbanie o poprawność językową uczniów i własną; 

14) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

15) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 

16) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 

17) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 

18) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej; 

19) stosowanie nowatorskich metod pracy; 

20) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

21) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania 

uczniów;  

22) wykonywanie innych poleceń Dyrektora lub osób przez niego upoważnionych do sprawowania 

nadzoru pedagogicznego; 

23) respektowanie praw ucznia; 

24) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich 

bezpieczeństwa; 

25) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie celu 

pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 

26) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie 

szkoły. 

4. Do obowiązku nauczyciela oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej należy przeprowadzenie 

diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

5. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel Szkoły Podstawowej i dotychczasowym 

Gimnazjum przede wszystkim: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo; 

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 

a) realizację podstawy programowej, 

b) stosowanie właściwych metod nauczania, 

c) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do zajęć, 

d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 

e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu nauczania; 

3) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 

4) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz planuje sposoby ich zaspokojenia; 

5) rozpoznaje zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 

planuje wsparcie związane z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

6) udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane ich 

potrzeby. 
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6. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela Szkoły Podstawowej i dotychczasowym Gimnazjum 

należy także stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, w szczególności poprzez: 

1) pracę własną; 

2) udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo-problemowych; 

3) korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia, w szczególności takich jak: kursy, 

warsztaty, konferencje metodyczne i szkoleniowe. 

7. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować 

zajęcia i czynności, o których mowa w przepisach odrębnych. 

8. Do obowiązków nauczycieli oddziału i Punktu Przedszkolnego należy w szczególności: 

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za jej jakość i efekty, zgodnie z zasadami przyjętymi w Zespole; 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci; 

3) prowadzenie obserwacji dzieci, dokumentowanie jej w postaci kart obserwacji, prac i innych 

wytworów dziecięcych; 

4) podsumowywanie wyników obserwacji co najmniej 2 razy w roku; 

5) analizowanie wyników obserwacji, na podstawie których nauczyciel obiera kierunek pracy z 

dzieckiem; 

6) tworzenie sytuacji edukacyjnych wspomagających indywidualny rozwój dziecka; 

7) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa 

rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego 

a danym oddziale i uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną 

i inną; 

9) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece dzieci, w tym: 

a) wewnątrz budynku zwraca uwagę na sytuacje, przedmioty, urządzenia mogące zagrażać 

bezpieczeństwu, 

b) nie dopuszcza do korzystania przez dzieci z uszkodzonych urządzeń zagrażających bezpieczeństwu, 

c) nie podaje dzieciom żadnych leków; 

d) w przypadku choroby dziecka powiadamia jego rodziców; 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy i zarządzeń dyrektora Zespołu; 

11) posiadanie aktualnych badań lekarskich; 

12) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej pracy oddziału zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

13) korzystanie z pomocy merytorycznej, metodycznej ze strony dyrektora i wyspecjalizowanych w 

tym zakresie placówek i instytucji oświatowych; 

14) współpraca z innymi nauczycielami oraz personelem obsługi. 

 

§ 48. 

 

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają 

odrębne przepisy. 
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WYCHOWAWCY ODDZIAŁÓW 

§ 49. 

 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu 

dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca 

opiekował się uczniami danego oddziału przez cały etap edukacyjny. 

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału. 

5. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej i 

opiekuńczej. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

w szczególności Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Radzyniu Podlaskim, pedagoga szkolnego. 

 

§ 50. 

 

1. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor 

powierzył zadania wychowawcy tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. 

2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy: 

1) złoży on do Dyrektora rezygnację z tej funkcji; 

2) na zebraniu rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni dany nauczyciel, zgłoszony 

zostanie taki wniosek rodziców przyjęty większością głosów przy obecności na zebraniu ¾ liczby 

rodziców 

3. Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej Zespołu. 

4. Warunkiem przedłożenia sprawy zmiany wychowawcy Radzie Pedagogicznej jest pisemne 

sformułowanie zarzutów przez rodziców oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany. 

 

§ 51. 

 

1. Realizując swoje zadania wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na 

wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. O terminie spotkań, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor. 

3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole 

wchodzącej w skład Zespołu, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem jej odbycia. 

4. W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami. 

5. Szczegółowe zasady informowania rodziców o wynikach i postępach ucznia określa Ocenianie 

wewnątrzszkolne. 

 

ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCY 

§ 52. 

 

1. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
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2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami, a w 

szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się; 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów wychowanka; 

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

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

1) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy oddziału uwzględniający 

wychowanie prorodzinne; 

3) zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującymi w Zespole zasadami oceniania zachowania; 

4) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych 

uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest 

zapewnienie indywidualnej opieki; 

5) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych; 

6) współpracować z pedagogiem Zespołu i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Radzyniu 

Podlaskim; 

7) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

8) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

9) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu; 

10) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 

godności osoby ludzkiej; 

11) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach: 

a) informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału oraz 

przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym i problemom wychowawczym; 

b) określenia i realizowania Programu Wychowawczego Zespołu, 

c) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 

d) włączania ich w sprawy życia klasy, szkoły i Zespołu; 

12) realizować zadania wynikające z Oceniania wewnątrzszkolnego; 

13) uczestniczyć w zebraniach z rodzicami; 

14) planować i organizować wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego 

integrujące zespół uczniowski; 

15) ustalić treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych; 

16) opracować plan pracy wychowawczej zespołu uczniów, nad którymi powierzono mu opiekę; 

17) udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych; 

18) w przypadku wychowawców dotychczasowego Gimnazjum, informować uczniów gimnazjum i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizowali 

projekt edukacyjny o warunkach jego realizacji. 
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§ 53. 

 

1. Wychowawcy oddziałów klasowych wraz z innymi wyznaczonymi przez Dyrektora Zespołu Szkół 

osobami mogą tworzyć zespół wychowawczy. 

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują: 

1) koordynację działań wychowawczych prowadzonych w oddziałach i szkole; 

2) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc (pedagog szkolny, pracownicy 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarz, pielęgniarka, itp.) w celu realizacji treści i tematyki 

godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

3) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów oraz 

wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie specjalistycznej pomocy uczniom jej potrzebującym; 

4) opracowanie kierunku działań i zadań wychowawczych na dany rok szkolny w oparciu o Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

§ 54. 

 

1. W porozumieniu z organem prowadzącym w Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora, który 

bezpośrednio podlega Dyrektorowi Zespołu i wykonuje zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego 

zlecone przez Dyrektora. 

2. Zakres kompetencji, obowiązków i czynności dla wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu. 

3. Do obowiązków i czynności wicedyrektora należy w szczególności: 

1) zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowanie projektów następujących dokumentów: 

a) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, 

b) kalendarz imprez szkolnych; 

3) sprawowanie nadzoru nad podległymi służbowo pracownikami; 

4) przygotowywanie wraz z zespołem Rady Pedagogicznej projektu rocznego planu pracy; 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym przez Dyrektora; 

6) opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) dokonywanie analizy planów pracy i klasyfikacji uczniów oraz kontroli dokumentacji szkolnej 

prowadzonej przez nauczycieli; 

8) przygotowywanie projektu oceny pracy podległych mu nauczycieli oraz projektu oceny dorobku 

zawodowego; 

9) kierowanie i koordynowanie pracami zespołów nauczycielskich; 

10) dbanie o wyniki nauczania i pełną realizację podstawy programowej na danym etapie 

edukacyjnym; 

11) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli i innych 

pracowników; 

12) prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrola spełniania przez nich obowiązku szkolnego; 

13) współuczestniczenie w przygotowaniu projektu organizacyjnego na dany rok szkolny; 

14) opracowywanie materiałów analitycznych oraz ocen dotyczących efektów kształcenia i 

wychowania; 

15) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu. 
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§ 55. 

 

W porozumieniu z organem prowadzącym dopuszcza się utworzenie stanowiska kierownika 

administracyjnego Zespołu. 

 

§ 56. 

 

1. Zatrudnieni w Zespole pracownicy administracji i obsługi podlegają Dyrektorowi i realizują zadania 

wynikające z powierzonych im obowiązków. 

2. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Zespole określają 

przepisy odrębne. 

3. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy, inne przepisy 

szczególne oraz regulaminy wewnętrzne Zespołu. 

 

ROZDZIAŁ 7 

UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE ZESPOŁU 

 

§ 57. - § 59. 

(uchylony) 

 

§ 59a. 

 

Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do Zespołu określają przepisy ustawy i przepisy wydane na 

jej podstawie. 

 

PRAWA WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW 

§ 60. 

 

1. Uczeń Zespołu korzysta ze wszystkich praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka, a w 

szczególności ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami 

higieny umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich potrzeb i podmiotowego traktowania; 

3) poszanowania jego godności oraz nietykalności osobistej; 

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

5) poszanowania własności; 

6) opieki i ochrony oraz warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo; 

7) akceptacji jego osoby; 

8) uczestnictwa w życiu kulturalnym, artystycznym i zajęciach rekreacyjnych stosownych do wieku 

dziecka; 

9) przygotowania do życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji oraz 

przyjaźni między wszystkimi narodami; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

12) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich; 
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13) korzystania pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących 

regulaminów; 

14) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

2. Uczeń Szkoły Podstawowej i dotychczasowym Gimnazjum ma ponadto w szczególności prawo do: 

1) opieki wychowawczej, ochrony i poszanowania jego godności; 

2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz znajomości 

sposobów kontroli postępów i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych, 

wynikających z Oceniania Wewnątrzszkolnego; 

4) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

5) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych; 

6) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach 

młodzieżowych działających w Zespole; 

7) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

8) składania skarg na piśmie, również przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność 

cielesną i złamane zostały jego prawa; 

9) ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o 

rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej); 

10) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 61. 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności 

do: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych; 

2) przygotowywania się do zajęć i właściwego zachowania się w ich trakcie; 

3) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

4) dbałości o majątek i mienie szkolne;  

5) naprawienia wyrządzonych szkód materialnych na własny koszt; 

6) przestrzegania zasad kultury współżycia; 

7) dbania o honor i tradycje swojej szkoły; 

8) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora oraz ustaleniom Rady Pedagogicznej i 

Samorządu Uczniowskiego; 

9) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w Statucie, o ile brak jest możliwości 

polubownego rozwiązania problemu; 

10) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów; 

11) dbania o kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i wizerunek własny zgodny z ogólnie 

przyjętymi normami etycznymi; 

12) przeciwdziałania przejawom brutalności. 

2. (uchylony) 

3. Każdy uczeń ma prawo w trakcie pobytu w szkole korzystać z telefonu znajdującego się w 

sekretariacie szkoły. 

4. Uczeń ma również prawo do posiadania osobistego telefonu komórkowego. 
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5. Wszystkich uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych  podczas 

lekcji lub podczas przebywania w bibliotece szkolnej i świetlicy. 

6. W sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za 

zgodą nauczyciela i w jego obecności. 

7. Za zgodą nauczyciela i w jego obecności uczniowie mogą także korzystać z telefonu komórkowego 

podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów, dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8. W przypadku zaginięcia telefonu komórkowego szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji. 

10. W okresie ustalonym przez Dyrekcję Szkoły każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni, w której 

nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia. 

11. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły do momentu zakończenia zajęć w danym dniu. 

12. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej lub osobistej prośby 

rodzica (prawnego opiekuna).  

13. W uzasadnionych przypadkach np. zły stan zdrowia ucznia lub złe samopoczucie, powiadamia się 

telefonicznie rodziców ucznia (prawnych opiekunów) zapewniając mu opiekę do momentu przybycia 

rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły.  

14. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność w formie pisemnego usprawiedliwienia 

sporządzonego przez rodzica, przedkładanego wychowawcy, niezwłocznie, nie później niż do dwóch 

tygodni od przyjścia do szkoły. Po tym terminie nieobecności będą uznawane za nieusprawiedliwione. 

Nieobecności ucznia mogą być także usprawiedliwiane osobiście przez rodziców z zachowaniem 

terminu, o którym mowa. 

15. Uczeń dotychczasowego Gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, ma obowiązek 

wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego na zasadach określonych przez szkołę. Informacja o 

udziale i temat projektu są odnotowywane na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

 

§ 62. 

 

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna. 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt: granatowa lub czarna spódnica do kolan, biała bluzka o długości sięgającej bioder; 

2) dla chłopców: granatowe lub czarne spodnie, biała koszula.  

3. Przy doborze codziennego stroju szkolnego należy zachować umiar i pamiętać, że szkoła jest 

miejscem nauki i pracy. 

 

NAGRODY 

§ 63. 

 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę uczniowską; 

3) reprezentowanie Zespołu w konkursach i zawodach oraz innych formach rywalizacji; 
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4) zajęcie czołowych miejsc w konkursach, zawodach lub innych formach rywalizacji; 

5) wybitne osiągnięcia w nauce. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady 

Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich wobec klasy; 

2) pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej; 

3) dyplom uznania; 

4) nagrody rzeczowe; 

5) tytuł „Najlepszego Ucznia” dla uczniów Szkoły Podstawowej i dotychczasowego Gimnazjum, na 

podstawie regulaminów jego przyznawania; 

6) tytuł „Prymusa Szkoły” dla absolwentów Szkoły Podstawowej oraz dotychczasowego Gimnazjum 

zgodnie z regulaminami jego przyznawania; 

7) wpis do „Pamiątkowej Księgi Wyróżnionych”; 

8) tytuł „Sportowca Szkoły” i „Najpopularniejszego Sportowca Gimnazjum” dla absolwentów Szkoły 

Podstawowej i dotychczasowego Gimnazjum w kategorii dziewcząt i chłopców; 

9) dyplom „Najgrzeczniejszy wśród najmłodszych” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej; 

10) inne nagrody lub wyróżnienia 

4. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nagród wymienionych w ust. 3 pkt. 8-9 określają 

szczegółowe regulaminy.  

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić również każdy nauczyciel, z tym, że wniosek taki 

nie ma charakteru wiążącego. 

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców. 

7. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie. 

8. Uczniowie otrzymują świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 63a. 

TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY 

 

1. Uczeń szkoły, rodzic ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora umotywowane 

pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej uczniowi nagrody. Wnoszący winien się podpisać oraz 

wskazać adres korespondencyjny. 

2. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane. 

3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia, w którym zastrzeżenia zostały 

dostarczone do sekretariatu Szkoły. 

4. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu, który przyznał nagrodę z wnioskiem o 

pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie 

złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w terminie wskazanym 

wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne. 

5. W przypadku, gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do Rady 

Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie wskazanym w 

terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za zasadne. 
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KARY 

§ 64. 

 

1. Za nieprzestrzeganie przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień niniejszego 

Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa w § 61, uczeń może zostać 

ukarany. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy; 

2) upomnienie Dyrektora; 

3) nagana Dyrektora; 

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

5) (uchylony); 

6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły; 

7) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji; 

8) pozbawienie pełnionych funkcji na forum szkoły lub Zespołu; 

9) obniżenie oceny zachowania. 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego przewinienia. Kary nie mogą być 

stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt. 1, 7 i 9, nakłada Dyrektor. 

5. O nałożonej karze informuje się rodziców z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie 

natychmiastowym. 

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może 

wnieść rodzic (opiekun prawny) w ciągu 2 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5. 

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.  

8. W przypadku kary wymierzonej przez Dyrektora uczeń lub jego rodzice mogą się zwrócić w formie 

pisemnej za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy do Dyrektora szkoły w 

terminie dwóch dni od dnia uzyskania kary z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

9. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem i przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w 

uzasadnionych przypadkach z powołanymi przez siebie członkami Rady Pedagogicznej, ponownie 

rozpatruje sprawę w ciągu trzech dni od dnia otrzymania prośby i postanawia: 

1) oddalić prośbę, podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) warunkowo zawiesić wykonanie kary; 

4) utrzymać karę. 

10. (uchylony) 

11. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę 

ucznia.  

12. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, po wykorzystaniu przez szkołę wszelkich 

możliwości podjęcia oddziaływań wychowawczych i dyscyplinujących, w tym działań realizowanych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zastosowaniu kar statutowych, gdy uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem statutu szkoły, a stosowane 

środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych uczniów; 

3) dopuszcza się czynów karalnych, np. kradzieży, wymuszenia, zastraszania. 
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13. (uchylony). 

14. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 11, w okolicznościach 

określonych w ust. 12, za poręczeniem udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego 

albo Radę Rodziców. 

 

§ 64a. 

 

W przypadku naruszenia praw ucznia w szkole przyjmuje się następujący tryb postępowania: 

1) uczeń lub jego rodzic może zgłosić naruszenie praw ucznia każdemu nauczycielowi, ze szczególnym 

uwzględnieniem wychowawcy klasy, pedagogowi lub dyrektorowi szkoły; 

2) każdy z pracowników szkoły, który otrzymał informację o naruszeniu praw ucznia w trybie 

określonym w pkt 1 jest zobowiązany podjąć niezwłocznie działania zmierzające do wyjaśnienia 

sytuacji, objęcia ucznia adekwatną pomocą lub inne wymagane okolicznościami; 

3) rodzic lub prawny opiekun ucznia ma ponadto prawo złożenia skargi w trybie przepisów 

administracyjnych w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw ucznia w szkole; 

4) skargę należy złożyć w sekretariacie szkoły; 

5) dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z treścią skargi, podejmuje działania zmierzające do 

potwierdzenia zasadności skargi, wyjaśnienia okoliczności naruszenia praw ucznia, objęcia ucznia 

adekwatną pomocą, wyciagnięcia konsekwencji wobec osób, które dopuściły się naruszenia; 

6) wykonując czynności, o których mowa w pkt 5 dyrektor szkoły, w szczególności może organizować 

spotkania z osobami zainteresowanymi w celu dokonania obiektywnej oceny zaistniałej sytuacji; 

7) działania wyjaśniające i interwencyjne podejmowane są niezwłocznie; 

8) skarga złożona w trybie administracyjnym winna być rozpatrzona w miarę możliwości bez zbędnej 

zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych; 

9) z działań wyjaśniających sporządza się notatki, które wraz z inną dokumentacją stanowią podstawę 

informacji o sposobie załatwienia danej sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o sposobie 

rozpatrzenia skargi, która jest przekazywana skarżącym w formie pisemnej; 

10) po wyczerpaniu obowiązującej procedury, w przypadku, gdy uczestników sporu sposób jego 

rozwiązania nie satysfakcjonuje, zainteresowani mają możliwość zwrócenia się do organu 

prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 64b. 

 

1. Pełnoletni uczeń dotychczasowego gimnazjum może zostać skreślony z listy uczniów wobec 

jawnego i rażącego naruszenia statutu lub w przypadku popełnienia ciężkiego przewinienia, zwłaszcza 

po wykorzystaniu przez szkołę wszelkich możliwości podjęcia oddziaływań wychowawczych i 

dyscyplinujących, w tym działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

zastosowaniu kar statutowych, jeżeli: 

1) liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych przekracza 50% czasu 

przeznaczonego na te zajęcia; 

2) uczeń łamie przepisy prawa wewnątrzszkolnego, lekceważy postanowienia statutu, zwłaszcza w 

zakresie określającym obowiązki ucznia, a działania zaradcze i interwencyjne nie przynoszą pożądanych 

rezultatów; 

3) uczeń dopuszcza się czynów sprzecznych z prawem, ze szczególnym uwzględnieniem czynów 

karalnych, w tym ulega nałogom, stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną; 
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4) uczeń propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia; 

5) uczeń wykazuje wyjątkowo lekceważący i arogancki stosunek do nauczycieli; 

6) pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów. 

2. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora szkoły na 

podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 65. 

 

1. W Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza 

wśród uczniów oraz rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktyczno-wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża 

Dyrektor Zespołu z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

3. W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne. 

4. Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

 

§ 66. 

 

1. Dyrektor Zespołu informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych na zebraniach Rady 

Pedagogicznej oraz w formie pisemnych zarządzeń, udostępnianych na zasadach przyjętych w szkole. 

2. Wszyscy pracownicy Zespołu Szkół zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z 

zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich postanowień. 

 

§ 67. 

 

1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół może posidać logo. 

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

4. Regulaminy określające działalność organów Zespołu, jak też wynikające z nich cele i zadania nie 

mogą być sprzeczne z przepisami ustawy, aktów do niej wykonawczych oraz niniejszym Statutem. 

 

§ 68. 

 

1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane: 

1) na wniosek organów Zespołu; 

2) na wniosek organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3) na wniosek Przewodniczącego lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 

4) w związku ze zmianami w przepisach prawa, 

5) w miarę potrzeb szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły. 

3. W związku z niepowołaniem Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna: 
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1) przedstawia projekt zmian w statucie Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu do 

zaopiniowania; 

2) wykonując kompetencje Rady Szkoły podejmuje uchwalę w sprawie wprowadzenia zmian w 

statucie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego do projektu, 

o którym mowa w pkt 1, zobowiązując dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania tekstu 

ujednoliconego statutu. 

4. Tekst statutu i uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie udostępniany jest nauczycielom, 

uczniom i rodzicom.  

 

§ 69. 

 

Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora Zespołu w sprawach dotyczących obowiązku szkolnego 

jest Lubelski Kurator Oświaty. 

 

ROZDZIAŁ 9 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

ZASADY OGÓLNE 

 

§ 70. 

 

W Zespole ocenianie, klasyfikowanie i promowanie odbywa się na zasadach określonych w ustawie i 

przepisach wydanych na jej podstawie, w oparciu o Ocenianie wewnątrzszkolne. 

 

§ 71. 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne oceniania zakłada, że: 

1) każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki; 

2) notowanie postępów i osiągnięć jest potrzebne dla wielu różnych celów i wielu różnych podmiotów 

procesu edukacyjnego; 

3) dla różnych celów informacja powinna być dostarczana z różnych źródeł, różnymi sposobami i 

gromadzona w różny sposób.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne w szczególności: 

1) wskazuje, co jest najważniejsze dla uczniów w uczeniu się; 

2) wspomaga proces uczenia się i nauczania; 

3) stwarza uczniowi różnorodne sytuacje, w których ma on możliwość zademonstrowania swej wiedzy 

i umiejętności; 

4) jest dostępne dla zainteresowanych w zakresie wszystkich aspektów i faz; 

5) jest poddawane procesowi badania i weryfikowania. 

3. Każdy nauczyciel odpowiedzialny jest za przedmiotowy system oceniania, który tworzy na 

podstawie przepisów ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie. 

4. Przedmiotowe systemy oceniania opracowane przez poszczególnych nauczycieli są 

komplementarne wobec postanowień niniejszego dokumentu i nie mogą stać z nimi w sprzeczności. 

5. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 
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6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 

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

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego. 

9. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

w tym zakresie; 

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

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

10. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

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

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, w oparciu o przepisy szczególne; 

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

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

11. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

12. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  
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1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 72. 

JAWNOŚĆ OCENY 

 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

edukacyjnych. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są: 

1) uczniom w klasach I-III przez wychowawcę, a fakt ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym; 

2) uczniom w klasach IV-VIII i w dotychczasowym gimnazjum przez nauczycieli przedmiotów, a fakt 

ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym oraz zeszytach przedmiotowych uczniów; 

3) rodzicom podczas zebrań przez wychowawców, a fakt ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym. 

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

o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 przekazywane są: 

1) uczniom podczas godziny wychowawczej lub dowolnych zajęć z wychowawcą w klasach I-III, a fakt 

ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym; 

2) rodzicom w czasie zebrania z rodzicami, a fakt ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, są dostępne do wglądu dla rodziców i uczniów u nauczycieli 

prowadzących dane zajęcia edukacyjne oraz na stronie internetowej Zespołu. 

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.  

7. Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie 

powinno zawierać informacje o posiadanej przez ucznia wiedzy, opanowanych przez niego 

umiejętnościach, ale także o brakach w wiedzy i formach ich uzupełnienia. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

organizowanego na podstawie przepisów szczególnych, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń 

dotyczących ustalenia oceny niezgodnie z trybem jej ustalania oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

9. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 8 odbywa się w siedzibie szkoły, w obecności w 

szczególności nauczyciela zajęć edukacyjnych, wychowawcy klasy lub dyrektora, w terminie 

uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. 

 

§ 73. 

WYMAGANIA EDUKACYJNE 
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1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane 

są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez uczących na podstawie oceniania 

wewnątrzszkolnego, z uwzględnieniem specyfiki zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz 

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia; 

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

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 

przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub niepełnosprawność: 

1) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii; 

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych na podstawie opinii o 

braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Jeżeli okres zwolnienia 

ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 

"zwolniona"; 

3) z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową 

,z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, na 

wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, do końca danego etapu edukacyjnego; a w przypadku ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

na podstawie tego orzeczenia. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki i muzyki należy 

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność 

udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 
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§ 74. 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie 

uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. Bieżące informacje o postępach i zachowaniu dziecka przekazywane są rodzicom poprzez zeszyt 

przedmiotowy oraz podczas spotkań wychowawcy z rodzicami zgodnie z harmonogramem zebrań, a 

także w rozmowach indywidualnych. 

3. Obowiązkiem rodziców jest regularna kontrola zeszytów przedmiotowych, obecność na zebraniach 

rodzicielskich oraz stawianie się na wezwanie szkoły. 

4. Krótkie sprawdzany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne mogą się odbywać na każdej 

godzinie lekcyjnej, z zastrzeżeniem ust. 5, pod warunkiem, że dotyczą ostatnich 3 lekcji i nie muszą być 

zapowiadane.  

5. W ciągu dnia nie mogą być przeprowadzone więcej niż trzy kartkówki. 

6. Sprawdziany pisemne, testy, zadania klasowe, wypracowanie klasowe oraz odpytywanie ustne 

obejmujące większy materiał muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a 

nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania tej zapowiedzi w dzienniku lekcyjnym. 

7. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną z form sprawdzania wiedzy, o których 

mowa w ust. 6, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia i oddania kontrolnych prac w ciągu 1 tygodnia - w 

przypadku kartkówek, 2 tygodni – w przypadku sprawdzianów, testów, prac klasowych, 3 tygodni – w 

przypadku obszerniejszych prac klasowych z języka polskiego.  

9. Kolejna praca klasowa, test lub sprawdzian może się odbyć dopiero po omówieniu wyników 

poprzedniej formy sprawdzania osiągnieć ucznia. 

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane w szkole do końca roku 

szkolnego w sposób przyjęty przez danego nauczyciela. Uczniowie otrzymują je do wglądu podczas 

lekcji, a ich rodzice podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

11. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów o otrzymanej ocenie i uzasadnia ją zgodnie z przyjętymi w 

przedmiotowym systemie oceniania zasadami: 

1) z odpowiedzi ustnej – bezpośrednio po jej ustaleniu; 

2) ze sprawdzianów pisemnych i pisemnych prac domowych najpóźniej w terminach, o których mowa 

w ust. 8. 

12. Prace klasowe, testy i sprawdziany są obowiązkowe dla ucznia. Jeżeli uczeń nie przystąpił do 

sprawdzianu, testu lub pracy klasowej w wyznaczonym terminie z powodu nieobecności, powinien to 

uczynić w terminie dwóch tygodni w uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. 

13. Nieobecność ucznia na pracy klasowej, nawet nieusprawiedliwiona, nie może być karana oceną 

niedostateczną. 

14. Ocenę z prac klasowych, testów, sprawdzianów uczeń ma prawo poprawić, z zastrzeżeniem ust. 14, 

w terminie i formie ustalonej wspólnie z nauczycielem przedmiotu. Ocenę uzyskaną podczas poprawy 

nauczyciel wpisuje uczniowi do dziennika zgodnie z zapisem w przedmiotowym systemie oceniania.  

15. Uczeń ma prawo przystąpić do poprawy każdej oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej, testu tylko 

raz. 

16. Oceny z kartkówek i odpowiedzi ustnych nie podlegają poprawie. 
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17. Oceny bieżące powinny być wystawiane za różne, zależnie od specyfiki przedmiotu, formy 

aktywności ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości 

ucznia. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) sprawdziany, testy, zadania klasowe, prace klasowe, wykonywane na jednej lub dwóch godzinach 

lekcyjnych, obejmujące treść całego działu (lub dużą część działu); 

2) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

3) prace domowe; 

4) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

5) wypowiedzi ustne w trakcie zajęć; 

6) prace wykonywane w zespole; 

7) testy sprawnościowe; 

8) prace plastyczne i techniczne; 

9) (inne formy, w szczególności własna twórczość, referaty, prace długoterminowe; 

10) odpowiedzi ustne (opis, streszczenie, opowiadanie); 

11) recytacja, 

12) prowadzenie zeszytu, 

18. W przypadku prac pisemnych: 

13) ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu, 

b) znajomość opisywanych zagadnień, 

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna; 

14) ich ilość w półroczu, którą ustala i podaje każdy z nauczycieli, jest zależna od specyfiki przedmiotu. 

19. W przypadku wypowiedzi ustnych: 

15) ocenia się udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójną odpowiedź na pytanie nauczyciela; 

16) w szczególności ocenie podlega: 

a) znajomość zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi, 

c) kultura języka, 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

20. Ocenę za prace wykonywane w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie 

podlegają: 

17) planowanie i organizacja pracy grupowej; 

18) efektywne współdziałanie; 

19) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

20) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

21. (uchylony). 

22. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim będzie musiał 

sprostać. 

23. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, na zasadach ustalonych z nauczycielem danych zajęć 

edukacyjnych, nieprzygotowani do lekcji. Ilość nieprzygotowań do zajęć lekcyjnych (braków pracy 

domowej) w ciągu półrocza bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej regulują 

przedmiotowe systemy oceniania. 

24. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo: 
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1) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień – nie odrobić pisemnych prac 

domowych zadanych w okresie nieobecności, a przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i 

uzupełniać materiał (wiadomości, zeszyty, itp.). W tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i 

pisemnych form sprawdzania wiadomości; 

2) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej mniej niż tydzień – nie odrobić pisemnej pracy 

domowej zadanej w okresie nieobecności oraz być zwolnionym od sprawdzania wiadomości tylko w 

zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału wprowadzonego w trakcie 

tej nieobecności.  

25. W przypadku ucznia znajdującego się tymczasowo w trudnej sytuacji losowej (w szczególności 

wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne ucznia) zasady oceniania bieżącego ustala 

nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem i wychowawcą klasy, w oparciu o zasadę życzliwości 

i wsparcia ucznia. 

26. Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do prowadzenia w dzienniku lekcyjnym 

przejrzystego opisu ocen w formie tytułowania poszczególnych rubryk. 

27. Oceny z prac klasowych, testów i sprawdzianów wpisuje się do dziennika lekcyjnego kolorem 

czerwonym, a pozostałe niebieskim lub czarnym. 

 

§ 75. 

 

1. W klasach I-III ocenianie bieżące ma formę oceny opisowej. 

2. W celu ułatwienia dokumentowania poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 

oraz ułatwienia dokumentowania oceny zachowania uczniów w klasach I-III wprowadza się 

uproszczony zapis w dziennikach lekcyjnych z wykorzystaniem skali obowiązującej począwszy od klasy 

IV. 

3. Zapis, o którym mowa w ust. 2 nie zastępuje oceny opisowej, o której mowa w ust. 1. 

4. W klasach I-III stosuje się następujące rodzaje oceniania osiągnięć i zachowania ucznia: 

1) ocena bieżąca – ocena opisowa pracy dziecka oraz jej uproszczony zapis cyfrowy, o którym mowa 

w ust. 2:  

a) 1 uzyskuje uczeń, który: 

 nie potrafi stosować wiedzy w praktyce, 

 nie wykazuje chęci do nauki, mimo swoich możliwości intelektualnych, 

 nie przygotowuje się systematycznie do zajęć (nie odrabia pracy domowej, nie przynosi przyborów 

szkolnych, nie uczy się pisać i czytać), 

b) 2 uzyskuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości w stopniu minimalnym, 

 wyjaśnia zjawiska tylko przy pomocy nauczyciela, 

 w niewielkim stopniu stara się podnieść swoje wyniki, 

c) 3 uzyskuje uczeń, który: 

 opanował materiał w stopniu podstawowym, 

 posiada wiadomości nie zawsze połączone związkami logicznymi, 

 nie potrafi samodzielnie dostosowywać wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych, 

 popełnia liczne błędy (czytanie, mówienie, pisanie), 

 stara się podnieść swoje wyniki, 

d) 4 uzyskuje uczeń, który: 

 dobrze opanował przewidziany programem nauczania materiał, 



69 

 dobrze współpracuje w grupie, 

 samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

 jest aktywny, 

 posiada wiedzę powiązaną logicznie, 

 pracuje nad podniesieniem swoich wyników z satysfakcjonującym zaangażowaniem, 

e) 5 uzyskuje uczeń, który: 

 w pełni opanował przewidziany programem nauczania zakres wiedzy i umiejętności, 

 bardzo dobrze potrafi interpretować wyniki, 

 samodzielnie znajduje i porządkuje informacje, 

 stosuje umiejętności w różnych sytuacjach, 

 samodzielnie rozwiązuje zadania w sytuacjach trudnych i nietypowych, 

 chętnie pracuje nad własnym rozwojem, 

f)  6 uzyskuje uczeń, który: 

 w sposób twórczy rozwiązuje problemy, 

 samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia, 

 potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin, 

 potrafi wyciągać proste wnioski ze swoich obserwacji, 

 jest zaangażowany w pracę nad własnym rozwojem; 

2) pisemna ocena postępów dydaktycznych ucznia prowadzona na podstawie obserwacji aktywności 

ucznia i efektów jego pracy; 

3) ustna i pisemna ocena zachowania ucznia – systematyczna obserwacja zachowania ucznia 

odnotowywana w ustalony przez nauczyciela i uczniów sposób. 

5. Począwszy od klasy IV oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6 – cel.; 

2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb.; 

3) stopień dobry – 4 – db. ; 

4) stopień dostateczny – 3 – dst.; 

5) stopień dopuszczający – 2 – dop.; 

6) stopień niedostateczny – 1 – ndst, 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się wraz z oceną wyrażoną stopniami, o których mowa w ust. 5 

stosowanie znaków „+” i „-”. 

7. Oceny bieżące mogą być ocenami opisowymi, spełniającymi funkcję diagnostyczno-informacyjną. 

8. Ocena ucznia może być ponadto wyrażona ustną lub pisemną informacją zwrotną (pochwałą lub 

naganą) oraz znakiem „+ ” lub „–”. 

9. Oceny bieżące ustalone w stopniach i w formie znaków „+ ” lub „–” odnotowuje się w dzienniku w 

formie odpowiednio cyfry, skrótu lub znaku, o którym mowa. 

10. Z uwzględnieniem skali ocen, o której mowa w ust. 5, prace pisemne, testy, sprawdziany 

punktowane są według skali przyjętej przez nauczyciela, a liczba uzyskanych przez ucznia punktów jest 

przeliczana na procenty w stosunku do maksymalnej ilości punktów, które uczeń może zdobyć w 

następujących przedziałach: 

1) - od 0% do 30% stopień niedostateczny (wyrażony cyfrą "1"); 

2) - od 31% do 50% stopień dopuszczający (wyrażony cyfrą "2"); 

3) - od 51% do 75% stopień dostateczny (wyrażony cyfrą "3"); 

4) - od 76% do 90% stopień dobry (wyrażony cyfrą "4"); 
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5) - od 91% do 100% stopień bardzo dobry (wyrażony cyfrą "5"); 

6) - 100% oraz wykonanie zadania wskazanego przez nauczyciela stopień celujący (wyrażony cyfrą 

"6"). 

 

§ 76. 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA, ROCZNA I KOŃCOWA 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej 

raz w ciągu roku szkolnego, przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do końca 

stycznia. Dyrektor szkoły corocznie, nie później niż do 15 września podaje do wiadomości termin 

klasyfikacji śródrocznej.  

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w klasach I-III w przypadku:  

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

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

3. Na klasyfikację końcową, której dokonuje się w klasie programowo najwyższej, składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej oraz; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych oraz; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - 

wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego 

ucznia. 

5. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego. 

6. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

a w przypadku, gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej, ustalonym nie później niż na ostatni dzień stycznia, a roczne i końcowe 

nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku 

szkolnym.  
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9. Na 3 tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia 

o propozycjach przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

10.  Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia o 

przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

11.  Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

12.  Informacja, o której mowa w ust. 11 jest przekazywana uczniom w formie ustnej i potwierdzona 

zapisem w dzienniku w osobnej kolumnie zatytułowanej „przewidywana ocena” oraz opatrzona 

adnotacją nauczyciela: „Zapoznano uczniów dnia …”, a rodzicom w formie pisemnej podczas zebrań z 

rodzicami, konsultacji indywidualnych lub formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. 

13. Oceny ustalone zgodnie z ust. 11 są ostateczne z zastrzeżeniem trybu odwoławczego, o którym 

mowa w niniejszym statucie. 

 

§ 77. 

 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi poziom i postępy w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań oraz wskazującymi potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

2. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez 

wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen, co jest równoważne z wpisem 

odpowiednio do dziennika lekcyjnego i arkusza ocen. 

3. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne począwszy od klasy IV ustalane są według skali 

określonej w przepisach odrębnych, o której mowa w § 75 ust. 5, przy czym pozytywnymi ocenami 

klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1-5, a negatywną oceną 

klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6. 

4. Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis w dzienniku i arkuszu 

ocen ucznia, a także w protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – 

słownie, w pełnym brzmieniu. 

5. Formy pomocy uczniowi, który napotkał na poważne trudności w nauce, jest zagrożony 

niedostateczną oceną klasyfikacyjną obejmują:  

1) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się; 

2) podzielenie materiału do uzupełnienia na części; 

3) zlecanie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; 

4) udostępnianie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury; 

5) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej; 

6) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych bieżących ocen 

niedostatecznych; 
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7) wskazanie rodzicom metod pracy z dzieckiem w zakresie zaistniałych trudności, 

8)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem przyjętych zasad i 

przepisów odrębnych. 

6. 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 poprzez: 

1) organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu zdiagnozowania 

trudności ucznia i wskazania kierunków pracy z uczniem; 

2) organizację zajęć dodatkowych dla ucznia, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i zaleceń; 

3) współpracę wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami. 

 

§ 78. 

 

1. W szkole obowiązują następujące kryteria klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych z zajęć 

edukacyjnych ustalanych począwszy od klasy IV: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiedzę i umiejętności obejmujące cały program nauczania w danej klasie, samodzielnie i 

twórczo rozwija swoje uzdolnienia,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

nauczania tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikujące się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia, 

d) spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotów w 

danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, problemów w nowych 

sytuacjach, 

c) spełnił wymagania na ocenę dobrą; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji 

między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne, 

c) spełnił wymagania na ocenę dostateczną; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, czasem z 

pomocą nauczyciela, 

c) pełnił wymagania na ocenę dopuszczającą; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 



73 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności często z 

pomocą i pod kierunkiem nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. 

 

§ 79. 

OCENA ZACHOWANIA 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) udział ucznia w wolontariacie. 

2. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. Począwszy 

od klasy IV, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne 

dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na 

podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

4. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki 

oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania. 

 

§ 80. 

 

1. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uczeń ma prawo do 

dokonywanej zgodnie z kryteriami zachowania, samooceny, która przedkładana jest wychowawcy 

klasy. 
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2. Samoocenę ucznia należy rozumieć nie jako obowiązek dokonywania samokrytyki przez ucznia, lecz 

jako możliwość i prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu. 

3. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, wychowawca 

zasięga opinii nauczycieli uczących w danym oddziale i uczniów danego oddziału. 

4. Ocenę zachowania poszczególnego ucznia przez uczniów danego oddziału należy rozumieć nie jako 

formalne ocenianie każdego ucznia wobec całej klasy, lecz jako opinię formułowaną w toku otwartej, 

rzeczowej dyskusji – precyzującej stawiane przez zespół wymagania i nacechowanej życzliwym 

stosunkiem. 

5. Ocena wychowawcy klasy jest oceną podsumowującą, jawną, uwzględniając opinię własną ucznia, 

opinię wyrażoną przez kolegów i opinię nauczycieli uczących w danej klasie. 

6. Informacje o zachowaniu ucznia wychowawca zbiera na podstawie: 

1) własnych obserwacji; 

2) uwag pisemnych odnotowanych przez uczących w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie uwag; 

3) informacji ustnych lub pisemnych przekazywanych przez nauczycieli, innych pracowników szkoły i 

uczniów; 

4) uwag osób ze środowiska pozaszkolnego ucznia; 

5) pisemnych informacji instytucji pozaszkolnych o zachowaniu ucznia; 

6) ewentualnych propozycji podwyższenia lub obniżenia oceny zachowania złożonych przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w terminie wynikającym z harmonogramu 

wystawiania ocen na określonym w szkole druku. 

7. Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca bierze pod uwagę udział ucznia w projekcie 

edukacyjnym, jego zaangażowanie w realizację projektu i umiejętność współpracy. 

8. Wychowawca informuje o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

na zasadach i w terminie określonych w niniejszym statucie. 

9. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż 

przewidywana na zasadach i w trybie określonych w niniejszym statucie. 

10. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania wpisuje się do dokumentacji szkolnej w 

pełnym brzmieniu. 

11. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Tryb odwoławczy określony jest przepisami niniejszego statutu. 

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA POCZĄWSZY OD KLASY IV. 

§ 81. 

 

1. Nie może otrzymać oceny dobrej i wyższej uczeń, który popełnia chociaż jeden z wymienionych 

czynów w szkole i poza nią: 

1) pali papierosy; 

2) używa środków odurzających; 

3) pije alkohol; 

4) dopuszcza się kradzieży; 

5) jest agresywny, wulgarny i nagminnie używa przemocy; 

6) lekceważy i nie przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole oraz zasad bezpieczeństwa. 

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
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1) przestrzega zasad zawartych w Statucie;  

2) jest przykładem w systematycznym i punktualnym uczęszczaniu do szkoły; 

3) pomaga uczniom słabszym; 

4) jest inicjatorem i uczestnikiem prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

5) szanuje mienie osobiste i społeczne; 

6) w miarę swoich możliwości i zgodnie z zainteresowaniami bierze udział w konkursach, zawodach 

sportowych, itp.; 

7) posiada wysoką kulturę osobistą, m.in.: właściwie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, osób starszych oraz pozostałych uczniów; 

8) kłania się znajomym, posługuje się kulturalnym językiem i jest prawdomówny; 

9) nosi strój szkolny codzienny i galowy oraz dba o estetykę swojego ubioru, dba o higienę osobistą i 

wygląd np. nie farbuje włosów, nie maluje się, nie nosi wyzywających ozdób, nie nosi ekstrawaganckich 

fryzur, itp.; 

10) przeciwstawia się przejawom zła; 

11) ma właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych; 

12) ma szacunek dla młodszych kolegów i koleżanek; 

13) jest patriotą – szanuje symbole narodowe i polskie dziedzictwo kulturowe; 

14) prezentuje swoje zainteresowania, własne poglądy, stanowiska, opinie, jest asertywny; 

15) dba o honor i tradycje szkoły; 

16) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących w szkole; 

17) wykazał się dużą starannością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu 

gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu, a 

także wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków – dotyczy 

ucznia gimnazjum. 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) przestrzega zasad zawartych w Statucie; 

2) systematycznie uczęszcza na lekcje; 

3) bardzo dobrze zachowuje się w szkole i poza nią; 

4) bierze udział i włącza się w tok przygotowań prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

5) szanuje mienie osobiste i społeczne; 

6) w miarę swoich możliwości i zgodnie z zainteresowaniami bierze udział w konkursach, zawodach 

sportowych, itp.; 

7) wyróżnia się kulturą osobistą, m.in.: właściwie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły, osób starszych, kłania się znajomym, jest uprzejmy i uczynny; 

8) dba o kulturę słowa i dyskusji, nosi strój szkolny codzienny i galowy oraz dba estetykę swojego 

ubioru, dba o higienę osobistą i wygląd np. nie farbuje włosów, nie maluje się, nie nosi wyzywających 

ozdób, nie nosi ekstrawaganckich fryzur, itp.; 

9) stara się bronić słabszych kolegów; 

10) chętnie pomaga innym, jest koleżeński; 

11) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących w szkole; 

12) ma właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych; 

13) ma szacunek dla młodszych kolegów i koleżanek; 

14) jest patriotą – szanuje symbole narodowe i polskie dziedzictwo kulturowe; 

15) stara się prezentować swoje zainteresowania, własne poglądy, stanowiska, opinie, być 

asertywnym; 
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16) dba o honor i tradycje szkoły; 

17) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego 

projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana 

życzliwością – dotyczy ucznia gimnazjum. 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: 

1) przestrzega zasad zawartych w Statucie; 

2) systematycznie uczęszcza na lekcje; 

3) nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

4) wywiązuje się zadowalająco z powierzonych obowiązków; 

5) nie wykazuje inicjatywy, ale uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

6) w miarę swoich możliwości i zgodnie z zainteresowaniami bierze udział w konkursach, zawodach 

sportowych, itp.; 

7) przestrzega zasad kulturalnego zachowania, m.in.: używa zwrotów grzecznościowych wobec 

nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, jest uprzejmy i życzliwy w stosunku 

do osób starszych i kolegów; 

8) nosi strój szkolny codzienny i galowy oraz dba o estetykę swojego ubioru, dba o higienę osobistą i 

wygląd np. nie farbuje włosów, nie maluje się, nie nosi wyzywających ozdób, nie nosi ekstrawaganckich 

fryzur, itp.; 

9) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i regulaminów obowiązujących w szkole; 

10) ma właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych; 

11) ma szacunek dla kolegów i koleżanek; 

12) jest patriotą – szanuje symbole narodowe i polskie dziedzictwo kulturowe; 

13) stara się pomagać innym; 

14) dba o honor i tradycje szkoły;+ 

15) szanuje mienie osobiste i społeczne; 

16) stara się bronić słabszych kolegów i koleżanek; 

17) wziął udział w projekcie edukacyjnym oraz współpracował w zespole realizującym projekt 

gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania – dotyczy ucznia gimnazjum. 

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) stara się przestrzegać zasady zawarte w Statucie; 

2) zdarzają mu się spóźnienia na lekcje i godziny nieusprawiedliwione (do 30 godzin); 

3) z zasady nosi strój szkolny codzienny i galowy oraz dba o estetykę swojego ubioru i wyglądu; 

4) stara się być kulturalny; 

5) nie zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych; 

6) we właściwy sposób zachowuje się wobec symboli narodowych; 

7) stara się przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i regulaminy obowiązujące w szkole; 

8) ma właściwy stosunek do osób niepełnosprawnych; 

9) stara się mieć szacunek dla młodszych kolegów i koleżanek; 

10) stara się pomagać innym; 

11) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych obowiązków; 

12) w życiu klasy i szkoły uczestniczy sporadycznie; 

13) nie bierze udziału w konkursach i zawodach; 

14) wziął udział w projekcie edukacyjnym, współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na 

prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu – dotyczy ucznia gimnazjum. 
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6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) nie przestrzega zasad zawartych w Statucie; 

2) spóźnia się i opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia (do 31 - 60 godzin); 

3) często nie nosi stroju szkolnego i nie dba o estetykę swojego ubioru i wyglądu; 

4) na zajęciach nie uważa, przeszkadza i rozprasza innych nie reagując na uwagi nauczyciela; 

5) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

6) niszczy mienie własne i społeczne; 

7) odznacza się niską kulturą osobistą w szkole i poza nią, m.in.: jest nieuprzejmy, nieżyczliwy, 

niekoleżeński i agresywny, używa wulgarnych słów, nie przestrzega zasad higieny osobistej, razi swym 

wyglądem zewnętrznym; 

8) kłamie, nie przyznaje się do popełnionych wykroczeń; 

9) jest skory do bójki, nakłania do tego innych; 

10) nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa; 

11) odmawia wykonania zadań; 

12) demonstruje swoje nieodpowiednie zachowanie, dając zły przykład innym; 

13) nie szanuje symboli narodowych; 

14) nie dba o honor i tradycje szkoły; 

15) ma niewłaściwy stosunek do osób niepełnosprawnych; 

16) ma niewłaściwy stosunek do kolegów i koleżanek; 

17) wziął udział w projekcie edukacyjnym, ale mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

realizującego projekt, nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były 

opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu – 

dotyczy ucznia gimnazjum. 

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie przestrzega zasad zawartych w Statucie; 

2) często spóźnia się i opuszcza bez usprawiedliwienia lekcje (powyżej 60 godzin); 

3) lekceważy polecenia przełożonych i nauczycieli, przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

4) złym przykładem wpływa demoralizująco na stosunek innych uczniów do nauki; 

5) nie dba o mienie własne i społeczne; 

6) wchodzi w konflikt z prawem (popełnia kradzieże i rozboje); 

7) odznacza się bardzo niską kulturą osobistą w szkole i poza nią, m.in.: jest arogancki i agresywny w 

stosunku do starszych i kolegów; 

8) nie dba o higienę osobistą, razi swym wyglądem zewnętrznym, używa wulgarnego słownictwa; 

9) jest niekoleżeński i nieżyczliwy; 

10) pali papierosy lub pije alkohol lub używa środków odurzających; 

11) kłamie, nie przyznaje się do popełnionych wykroczeń – obarcza nimi innych; 

12) zachowuje się w sposób rażąco niezgodny z regulaminami szkolnymi; 

13) nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa; 

14) nie szanuje symboli narodowych; 

15) nie dba o honor i tradycje szkoły; 

16) ma niewłaściwy stosunek do osób niepełnosprawnych; 

17) ma niewłaściwy stosunek do kolegów i koleżanek; 

18) bezpodstawnie nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego – w 

przypadku ucznia gimnazjum. 
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8. Oceny zachowania, według ustaleń, o których mowa w ust. 1-7, dokonuje wychowawca klasy oraz 

uczeń w ramach samooceny. 

 

§ 82. 

BRAK PODSTAW DO KLASYFIKACJI 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, 

za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanym 

nieklasyfikowaniu ucznia z powodu nieobecności na zajęciach lekcyjnych. 

3. Powiadomienie o przewidywanym nieklasyfikowaniu powinno być potwierdzone podpisem rodzica 

i dołączone do dokumentacji oceniania ucznia. 

4. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o braku podstaw 

do klasyfikacji. 

 

§ 83. 

WARUNKI I TRYB OTRZYMANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

ZACHOWANIA 

 

1. Za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z trybem i 

terminem określonym niniejszym statutem. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny.  

3. Uczeń lub jego rodzice mogą określić poziom, o podwyższenie oceny do którego się ubiegają. 

4. W szkole przyjęto następujące warunki ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych wyższą niż przewidywana:  

1) roczna frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby); 

2) wszystkie nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych usprawiedliwione na zasadach 

określonych w niniejszym statucie; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac klasowych, testów i 

sprawdzianów, w tym w terminach dodatkowych ustalonych dla uczniów, którzy nie przystąpili do nich 

z powodu nieobecności; 

4) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych. 

5. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemną prośbą w formie 

podania do nauczyciela w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych lub wychowawcy klasy w przypadku 

oceny zachowania w ciągu 5 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej. 
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6. Podanie o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania musi zawierać 

szczegółowe uzasadnienie. 

7. Wychowawca analizuje uzasadnienie i na podstawie kryteriów oceniania zachowania rozpatruje 

prośbę o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia wyższej niż przewidywana. O 

rozstrzygnięciu informuje ucznia lub jego rodziców w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, a 

kopię udzielonej odpowiedzi dołącza do dokumentacji oceniania ucznia.  

8. Nauczyciel zajęć edukacyjnych weryfikuje spełnienie przez ucznia wymogów określonych w ust. 4. 

9. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich wymogów określonych w ust. 4, nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

10. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 prośba ucznia lub 

jego rodziców zostaje odrzucona, a nauczyciel w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru 

informuje ucznia lub jego rodziców o przyczynach odrzucenia. 

11. Uczeń spełniający wszystkie wymogi, o których mowa w ust. 4 najpóźniej na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, w terminie uzgodnionym z uczniem, przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne sprawdzianu pisemnego, 

obejmującego zakres programowy, który w toku bieżącego oceniania ucznia został oceniony na ocenę 

niższą niż wnioskowana. 

12. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji oceniania ucznia. 

13. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana 

następuje jedynie w przypadku, gdy sprawdzian, o którym mowa w ust. 11 został oceniony na ocenę 

nie niższą niż ta, o którą wnioskowano. 

14. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania nie może być 

niższa od oceny proponowanej. 

 

§ 84. 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, 

za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który na podstawie przepisów szczególnych: 

1) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą; 

2) realizuje indywidualny program lub tok nauki.  

5. Egzamin klasyfikacyjny, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego, 

przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, a termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 

ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 
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7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, 

muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2 przeprowadza, z 

uwzględnieniem przepisów szczególnych, komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 przeprowadza, z uwzględnieniem 

przepisów szczególnych, komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 

egzamin. 

12. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 

ucznia. 

13. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie. 

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie roczne negatywne oceny 

klasyfikacyjne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 85. 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego, 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza 

dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do 

wiadomości uczniów i ich rodziców, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i 

przesłanie informacji do rodziców ucznia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Najpóźniej w ostatnim 
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dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczeń otrzymuje zakres wymagań i zagadnienia, które będzie 

obejmował egzamin poprawkowy.  

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

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

dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki, 

zajęć technicznych, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin poprawkowy; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna z 

zastrzeżeniem trybu odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie. 

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

wyższej i powtarza klasę.  

11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane 

w klasie programowo wyższej. 

 

§ 86. 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie                       
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2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z zastrzeżeniem 

ust. 3. 

3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem 

ust. 7. 

7. W przypadku wniesienia zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, 

jest ostateczna. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 

4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przeprowadza się w 

formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

11. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 
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6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

14. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

17. Z zebrania komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

18. Protokoły, o których mowa w ust. 15 i 17, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 87. 

PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 

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

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o 

promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli 

poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 

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

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
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poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane 

w klasie programowo wyższej. 

7. Począwszy od klasy IV i dotychczasowego gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 6, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się oceny 

klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

10. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

11. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. 

12. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 

13. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu 

przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez 

jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

14. (uchylony) 

15. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne 

końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego w oddziale klasy III. 

16. – 19. (uchylony) 

 

§ 87a. 

EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY 

 

1. Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie 

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. 

2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany 

będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. 

3. Od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z przedmiotów: język 

polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, 

chemii, fizyki, geografii, historii. 

4. Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej.  

5. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej.  

6. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na 

ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.  

7. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania 

uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania 
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egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do 

rozwiązań funkcjonujących na egzaminie gimnazjalnym. 

8. Uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, którzy w latach szkolnych 2014/2015-

2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie 

olimpiad uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, lub laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego 

przedmiotu. 

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 9 może być zwolniony przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek 

rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

 

§ 88. 

PROJEKT EDUKACYJNY 

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, 

planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 

różnorodnych metod. 

2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

 

§ 89. 

 

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

3. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację 

projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których 

mowa w ust. 3. 
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5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego 

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa  

w § 29 ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji 

o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania 

ucznia gimnazjum. 

 

§ 90. 

KLASY DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM 

 

1. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Borkach prowadzone są klasy dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borkach: 

1) W roku szkolnym 2017/2018 oddziały klas II i III; 

2) W roku szkolnym 2018/2019 oddziały klas III. 

2. W stosunku do uczniów gimnazjum, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy lub nie ukończyli 

gimnazjum mają zastosowanie przepisy art. 128 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

3. Nauczyciele gimnazjum z dniem 1 września 2017 roku stają się nauczycielami szkoły podstawowej. 

Do nauczycieli stosuje się przepisy niniejszego statutu 

4. Do uczniów gimnazjum stosuje się przepisy niniejszego Statutu Szkoły Podstawowej z zastrzeżeniem: 

1) realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa w § 88 i § 89; 

2) przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 92; 

3) uwzględnienia przy ustalaniu oceny zachowania udział ucznia w projekcie edukacyjnym. 

5. Przepisy § 90 tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 roku. 

 

§ 91. 

 

1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego są wydawane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, zależnie od 

wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 

albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

1. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

2. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

3. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem. 

 

§ 92. 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te 

wymagania. 
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2. Rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu z 

zakresu jednego z języków obcych nowożytnych, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w 

którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, oraz informują o zamiarze przystąpienia do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

3. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego 

nowożytnego wskazanego w deklaracji lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, nie później niż na 3 miesiąc przed terminem egzaminu 

gimnazjalnego. 

4. Terminy przeprowadzania egzaminu: 

1) termin główny  - miesiąc kwiecień; 

2) termin dodatkowy - miesiąc czerwiec. 

5. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w formie pisemnej i obejmuje: 

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z 

zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki 

oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego (poziom 

podstawowy i rozszerzony). 

 

§ 93. 

EWALUACJA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest monitorowane przez cały rok szkolny, zarówno przez nauczycieli 

przedmiotów, jak i wychowawców klas oraz dyrektora szkoły, który sprawdza m.in. zgodność oceniania 

zapowiadanych testów, sprawdzianów i prac klasowych z wcześniej ustaloną skalą procentową, 

rytmiczność oceniania i przestrzeganie ustalonych terminów i form przekazywania informacji, o 

których mowa w Ocenianiu wewnątrzszkolnym rodzicom i uczniom.  

2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Oceniania wewnątrzszkolnego są przedstawiane i dyskutowane 

podczas zebrań Rady Pedagogicznej, zespołów nauczycielskich, w porozumieniu z Radą Rodziców i 

Samorządem Uczniowskim.  

3. Zmiany w zakresie Oceniania wewnątrzszkolnego mogą być wprowadzane w trybie zastrzeżonym 

dla wprowadzania zmian do Statutu Zespołu. 

 

§ 94. 

SZTANDAR SZKOŁY 

 

1. Sztandar szkoły: 

1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły 

nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej 

spośród prymusów szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów; 

2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, 

dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej szkoły Podstawowej 

wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu; 

3) skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 
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b) Asysta - dwie uczennice; 

4) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny na 

czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony. 

5) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku 

szkolnego); 

6) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu  

7) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

8) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego 

boku i białe rękawiczki; 

9) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i 

instytucji lub organizacji; 

10) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem); 

11) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar 

opierając drzewce na prawym ramieniu; 

12) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy 

uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca 

uroczystość; 

13) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży 

robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar; 

14) sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”, 

b) w czasie wykonywania „Roty”, 

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska), 

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

e) podczas opuszczenia trumny do grobu, 

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci, 

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

h) w trakcie uroczystości kościelnych. 

2. Święta państwowe i uroczystości szkolne obchodzone corocznie w naszej szkole: 

1) Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego; 

2) Święto Patrona Szkoły; 

3) Dzień Edukacji Narodowej; 

4) Święto Niepodległości; 

5) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja; 

6) Pożegnanie absolwentów; 

7) Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

3. Wszystkie wymienione święta państwowe i uroczystości szkolne obchodzone są według 

obowiązującego w danym roku szkolnym kalendarza opracowywanego przez dyrektora szkoły przed 

pierwszym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym i zatwierdzanego przez Radę 

Pedagogiczną na tym posiedzeniu oraz według wykazu świąt państwowych, podczas których 

wymagane jest wywieszenie flagi państwowej. 
 

 


