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Podstawy prawne:  

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 

483).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 z późn. zm.).  

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1481, 1818, 2197 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. 

U. Nr 100 z 2002 r. poz.908 z późn. zm.). 

5. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

6. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.).  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z 

późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1534 z późn. zm.).  

11. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

placówkach z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532 z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 z późn. zm.). 
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14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1646 z późn. zm.).  

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i 

szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.).  

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 356 z późn. zm.).  

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty szkół 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1512 z późn. zm.). 

19. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2215).  

20. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040, 1043, 1495). 
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Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Łosińcu jest publiczną szkołą podstawową, do której 

uczęszczają dzieci z miejscowości Kunki, Łasochy, Łosiniec, Wólka Łosiniecka, 

Maziły, Zawadki i Ulów. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w Łosińcu 23a.  

3. Szkole nadane zostało imię Żołnierzy Armii Kraków.  

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków 

w Łosińcu.  

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Susiec. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubelski Kurator 

Oświaty. 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne. 

3. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 4 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Żołnierzy Armii Kraków w 

Łosińcu, 

2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii 

Kraków w Łosińcu,  

3. Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 
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4. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Susiec, 

6. Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 

1818, 2197, 2248 z późn. zm.), 

7. Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197 z późn. 

zm.). 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§ 5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw  programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z 

punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, który opisuje wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym i o charakterze profilaktycznym. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawczo-profilaktyczne realizuje się w 

ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

§ 7 
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1. Celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 

emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Zadaniem szkoły jest : 

1) wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 

2) przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz  

3) wdrażanie do samorozwoju. 

3. Szczegółowe cele i zadania szkoły określone zostały w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

4. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

§ 8 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich zdrowie i życie od chwili wejścia 

ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem.  

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

 

Rozdział III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 9 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

§ 10 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 
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2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz szkoły, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 

i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, należy 

w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII szkoły,  

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

10) występowanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 
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12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, 

po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe,  

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach 

określonych w ustawie o systemie oświaty, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach 

określonych w ustawie Prawo oświatowe, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,  

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym 

tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla 

poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym,  

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

4. Do kompetencji dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności: 

1) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

2) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

3) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
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5) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącymi się w szkole, 

6) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

9) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

10) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

11) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

12) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia 

praw i dobra dziecka, 

13) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w 

odrębnych przepisach,  

14) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

§ 11 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
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5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia, 

6) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania, zestawu 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

7) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

8) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

9) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada pedagogiczna deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut 

lub jego zmiany. 

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. 

7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 12 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego.  
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2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten 

nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących 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. 

§ 13 

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

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły,  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 
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4) typowanie przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 14 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań 

wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. 

2. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy szkoły 

§ 15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą 

Prawo oświatowe, nie więcej niż 27. 

3. W klasach IV–VIII dokonuje się podziału na grupy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 27 uczniów, podziału na 

grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§ 16 

1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym w 

oddziałach integracyjnych na obu poziomach nauczania, na warunkach określonych w 

odrębnych przepisach.  
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2. W oddziale ogólnodostępnym umożliwia się dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, z 

zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich 

możliwości.  

§ 17 

Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach; 

4) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi; 

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

§ 18 

Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny program 

edukacyjno – terapeutyczny, zawierający w szczególności: 

1) zakres i sposób wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;  

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży, 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także: 
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a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,  

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 

wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb; 

8) zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie 

liczącej do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen 

funkcjonowania ucznia.  

§ 19 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia 

edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

§ 20 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje pomoc psychologiczno-

pedagogiczną. 

2. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy oświatowe. 
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§ 21 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 

lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

§ 22 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych. 

§ 23 

1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii i etyki szkoła zapewnia opiekę. 

§ 24 

1. Dla wszystkich uczniów klasy IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 

do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w 

formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę. 
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5. 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. 

§ 25 

Uczeń ma prawo na wniosek rodziców do nauki języka mniejszości narodowej, mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego. 

§ 26 

W szkole funkcjonuje doradztwo zawodowe, którego założenia określa Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa Zawodowego, który stanowi oddzielny dokument.  

§ 27 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę.  

2. Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno-informacyjnym dla uczniów, ich rodziców i 

nauczycieli. 

3. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 

4. Kierunkami pracy biblioteki jest: 

1) zaspakajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

2) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej 

uczniów, 

3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, w tym 

programów nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w pracy twórczej, 

4) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania 

i przyswajaniu informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału 

komunikacyjnego,  

5) szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są 

zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa 

obywatela w życiu społecznym, 

6) współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej. 

5. Zbiory biblioteki tworzą: 
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1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, 

lektury zgodne z kanonem lektur, literaturę naukową i popularnonaukową, 

beletrystyka, 

2) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla uczniów, 

3) płyty CD, 

4) inne pomoce dydaktyczne w miarę miejsca i potrzeb. 

6. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym: 

a) udostępnianie zbiorów w bibliotece, kompletów podręczników do pracowni, klas, 

świetlicy, 

b) udzielanie porad w doborze lektury,  

c) organizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką, 

d) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, w tym 

udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci multimedialnych 

programów edukacyjnych, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, w tym: 

a) informowanie uczniów i ich rodziców o stanie czytelnictwa, 

b) organizowanie konkursów czytelniczych oraz konkursów zachęcających do 

korzystania z biblioteki, 

c) organizowanie spotkań autorskich, 

d) zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną: 

a) organizowanie wystaw tematycznych, 

5) współpraca z innymi bibliotekami, w tym: 

a) wymiana wiedzy i doświadczeń – udział w szkoleniach i warsztatach, 

b) popularyzacja na terenie szkoły oferty czytelniczo-edukacyjnej innych bibliotek, 

6) współpraca z nauczycielami, w tym: 

a) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

b) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
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c) wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów oraz uroczystości szkolnych i 

pozaszkolnych, 

d) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i 

medialnej, 

7) współpraca z rodzicami, w tym: 

a) udostępnianie rodzicom księgozbioru, 

b) udostępnianie rodzicom informatorów związanych z egzaminami zewnętrznymi, 

c) wspieranie przez radę rodziców działalności biblioteki, 

8) czynności organizacyjno-techniczne, w tym: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły, 

b) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) przeprowadzenie selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli), 

d) opracowywanie zbiorów, 

e) prowadzenie katalogów: alfabetyczny, rzeczowy i zbiorów specjalnych (wg 

aktualnych norm), 

f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę, pomiar aktywności 

czytelniczej uczniów, 

g) planowanie pracy biblioteki (plan długoterminowy lub roczny), składanie 

śródrocznych i rocznych sprawozdań, 

7. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o 

bibliotekach. 

8. Ustala się następujące prawa i obowiązki czytelników: 

1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

a) uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni, 

b) nauczyciele,  

c) inni pracownicy szkoły, 

2) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki, 

3) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory, 

4) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, jak również innych materiałów, 

czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną – uznaną przez 

bibliotekarza za równowartościową, 
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5) wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem 

roku szkolnego. 

9. W sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę 

bibliotekarz współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów. 

10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być 

przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

§ 28 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które przebywają dłużej w szkole ze względu na 

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi 

opieki. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.  

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.  

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

§ 29 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi poprzez jego udział w 

zajęciach rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz 

innych zajęciach organizowanych przez nauczycieli i specjalistów. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca 

klasy.  

5. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną, planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.  
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6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego 

corocznie przez dyrektora szkoły.  

7. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.  

8. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. 

§ 30 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

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

inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły. 

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

Rozdział V 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 

§ 31 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników nie 

będących nauczycielami określają przepisy ustawy Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami 

określają odrębne przepisy. 
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§ 32 

1. W szkole nie jest utworzone stanowisko wicedyrektora. 

2. W sytuacji nieobecności dyrektora szkoły zakres zastępstwa dyrektora obejmuje 

nauczyciel przez niego wyznaczony. 

§ 33 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,  

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i 

koordynowanie ich działań edukacyjnych i wychowawczych,  

5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, 

6) współpraca z innymi nauczycielami i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

§ 34 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą;  

3. Do zadań nauczyciela należy:  

1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania, 

3) właściwe organizowanie procesu nauczania, 

4) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami 

oceniania, 
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5) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

6) zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych 

oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń 

dyrektora szkoły w tym zakresie, 

7) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne 

informowanie wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

8) w miarę możliwości zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

9) indywidualizowanie procesu nauczania, 

10) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju, 

11) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły. 

§ 35 

1. W szkole działają zespoły składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne 

na danym etapie edukacyjnym.  

2. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi koordynator danego zespołu. 

§ 36 

1. Nauczyciele tworzą zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

4) planowanie i współdziałanie przy organizacji ważnych zadań statutowych i wydarzeń 

wynikających z życia szkoły. 
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Rozdział VI 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

§ 37 

1. Rodzice mają obowiązek do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać 

wychowawczą rolę rodziny. 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego 

poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a 

przebywającego czasowo za granicą), 

5) do zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków 

nauki określonych w tym zezwoleniu,  

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia pierwszego etapu edukacyjnego 

opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze szkoły. 

§ 38 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i 

odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 
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1. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu jest uprawniony, na podstawie upoważnienia 

dyrektora szkoły, do zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych. 

§ 39 

1. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i 

religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

2. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin rady rodziców.  

 

Rozdział VII 

Uczniowie szkoły 

§ 40 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami.  

§ 41 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

wymaganiami, 

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 
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7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i 

uzdolnienia,  

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w 

czasie przewozu do szkoły, 

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i 

ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, 

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze), 

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych 

powyżej podstawowych praw uczniów, 

18) pomocy materialnej. 

§ 42 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczęszczać na zajęcia szkolne, 

2) dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, znać i szanować jej tradycje i 

obrzędowość, 

3) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,  

4) dbać o wygląd zewnętrzny, 

5) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły, 

6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych 

pracowników szkoły, 

7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o higienę, 

8) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 
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9) przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania 

narkotyków oraz innych środków odurzających, 

10) nosić obuwie zmienne na terenie szkoły, 

11) nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

12) szanować przekonania i poglądy innych, 

13) uczęszczać do szkoły systematycznie, punktualnie, każdą nieobecność i spóźnienie 

usprawiedliwiać, 

14) szanować i chronić mienie szkoły,  

15) godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o kulturę 

języka, 

16) przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania 

obrazów i dźwięku podczas zajęć organizowanych przez szkołę z wyjątkiem sytuacji 

opisanych w regulaminie szkoły. 

§ 43 

 

1. Ucznia obowiązuje strój galowy podczas: 

1) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

2) konkursów szkolnych i pozaszkolnych, 

3) innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego na polecenie 

wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

4) Dla dziewcząt: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, stosowne do stroju buty.  

5) Dla chłopców: biała koszula, eleganckie czarne lub granatowe spodnie, garnitur. 

2. Codzienny strój szkolny powinien być: 

1) czysty, schludny, estetyczny, 

2) kolorystyka dowolna z wyjątkiem kolorów jaskrawych i odblaskowych, 

3) stosowny – nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud, 

4) strój codzienny: bluzki lub t-shirty bez błyszczących dodatków np. cekinów, nie mogą 

zawierać niestosownych nadruków, wulgaryzmów i niczego, co obrażałoby innych. 

3. Wygląd ucznia: 

1) fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste, niefarbowane, nie mogą 

przeszkadzać podczas pisania, czytania oraz zajęć sportowych – winni być 

odpowiednio spięte), 
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2) ozdoby:  

a) w szkole uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik, 

a w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach), 

b) dziewczęta nie malują paznokci i nie robią makijażu, 

c) chłopcy nie noszą biżuterii, 

d) uczniowie nie mają tatuaży, 

e) zabrania się na terenie szkoły noszenia na głowach kapturów lub innych nakryć 

głowy. 

4. Obuwie: 

1) uczniowie codziennie zmieniają obuwie na terenie szkoły, 

2) obowiązuje obuwie na nierysujących podeszwach, 

3) obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane sznurowadła w 

przypadku, gdy nie jest na rzepy, gumki lub wsuwane. 

§ 44 

1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować: 

1) wychowawcy klas, 

2) inni nauczyciele, 

3) rada rodziców, 

4) dyrektor szkoły, 

5) samorząd uczniowski.  

3. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i 

wyróżnienia: 

1) pochwała ustna wychowawcy klasowego wobec uczniów klasy, rodziców, 

2) pochwała ustna dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły i nauczycieli, 

3) list gratulacyjny do rodziców, 

4) nagrody rzeczowe. 

§ 45 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie Statutu 

szkoły. 

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej i inni pracownicy szkoły. 
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3. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,  

4) nagana dyrektora szkoły, 

5) wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach wyjazdowych, imprezach klasowych i 

szkolnych,  

6) przeniesienie do innej szkoły.  

§ 46 

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do Lubelskiego 

Kuratora Oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 46 ust. 3 p. 1–6 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, o ile jest pełnoletni i rażąco narusza zasady 

określone w statucie lub obowiązujących regulaminach. Dyrektor szkoły, po wyczerpaniu 

środków oddziaływania wychowawczego, może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy 

uczniów szkoły. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

§ 47 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.  

 

Rozdział VIII 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 48 

1. Ogólne przepisy oceniania i klasyfikowania uczniów określają przepisy oświatowe. 

2. Szczegółowe kryteria oceniania zajęć edukacyjnych oraz zachowania znajdują się w 

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 
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§ 49 

1. Za osiągnięcia edukacyjne uczniów odpowiedzialni są w równym stopniu: nauczyciel, 

rodzic oraz sam uczeń. 

2. Obowiązki nauczyciela określone są przez ustawę Prawo oświatowe, Kartę Nauczyciela, 

przepisy wykonawcze oraz dokumenty wewnątrzszkolne. 

3. Obowiązkiem rodzica jest współpraca ze szkołą, uczestnictwo w zebraniach i 

konsultacjach w celu podejmowania wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych 

z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz innymi specjalistami zatrudnionymi w 

szkole. 

4. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o stałe pogłębianie wiedzy, kształcenie umiejętności na 

miarę swoich możliwości. 

§ 50 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów  w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku      

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 

odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu 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.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie, 

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej ( semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej  zachowania, według określonej skali; 

3) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzianów 

wiedzy i umiejętności;  

4) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

informacji o postępach i trudnościach w nauce. 

Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela; nie jest karą, ani nagrodą. 

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez: 

1) ocenianie bieżące; 

2) klasyfikację śródroczną; 

3) klasyfikację roczną; 

4) klasyfikację końcową. 

7. Ocenianie dokonywane jest systematycznie na podstawie: 

1) wypowiedzi ustnych; 

2) kartkówek ( zapowiedzianych i niezapowiedzianych); 

3) sprawdzianów z zamkniętych części materiałów; 

4) testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów; 

5) wykonanej pracy domowej; 

6) ćwiczeń praktycznych. 

8. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy (semestry). Klasyfikacje uczniów przeprowadza się 

na koniec pierwszego i drugiego semestru. Ocena za drugi semestr jest oceną roczną.  

9. Oceny bieżące, semestralne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne. 
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10. Klasyfikowanie uczniów polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz 

ustaleniu rocznych (śródrocznych) ocen kwalifikacyjnych z przedmiotów 

obowiązkowych i dodatkowych oraz oceny zachowania. 

11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się na podstawie: 

1) Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania; 

2) Opinii poradni psychologiczne- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) Rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

12. W ramach dostosowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

uczeń otrzymuje: 

1) Pomoc nauczyciela przedmiotu  

2) Wydłużenie czasu pracy przy rozwiązywaniu zadań, podczas sprawdzianów, testów, 

czasami kartkówek, propozycję innej formy sprawdzającej jego wiedzę i 

umiejętności (ustną, pisemną, praktyczną); 

3) Inny lub przeredagowany zestaw zadań. 

13. Dla uczniów posiadających orzeczenie do nauczania specjalnego, wymagających 

dodatkowej pomocy nauczyciela i specjalistów oraz modyfikacji treści programowych 

tworzy się indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne. 

14. W ocenianiu stosowane są: 

1) bieżąca ustna informacja; 

2) recenzja umieszczana pod pracami ucznia; 

3) symbolika według inicjatywy nauczyciela. 

15. W klasach  IV- VIII Szkoły Podstawowej uczniowie oceniani są według 

sześciostopniowej skali ocen: 

1) celujący – 6 – cel; 

2) bardzo dobry – 5 – bdb; 

3) dobry – 4 – db; 

4) dostateczny – 3 – dst; 

5) dopuszczający – 2 – dop; 

6) niedostateczny – 1 – ndst. 



Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu Strona 33 z 66 

 

 

 

Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:  

nieobecność –„nb”  

nieprzygotowanie –„np”  

" brak stroju – „bs”, 

Dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-„.W ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej 

ocena musi być oceną pozbawioną tych symboli. 

16. Oceny określające poziom wiedzy i umiejętności uczniów odnotowuje się w dziennikach 

elektronicznych, którego stosowanie określa odrębny regulamin. 

17. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

18. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

19. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów), natomiast 

sprawdzone i ocenione prace pisemne powinny być przedstawione do wglądu uczniowi 

oraz jego rodzicom na życzenie.  

20. Nauczyciele ustalający ocenę powinni ją uzasadnić na prośbę ucznia lub jego rodziców. 

21. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

22. Dyrektor szkoły zwalnia  ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii; w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”. 

23. Ocena ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ustalana jest przez nauczyciela 

przedmiotu po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego rewalidację indywidualną. 

24. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli mają uzasadnioną podstawę do tego, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

25. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania wiadomości oraz 

kompetencji ucznia w formie ocen cząstkowych oraz ocen klasyfikacyjnych na koniec 

semestru i roku szkolnego. 
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26. Nauczyciele przechowują pisemne prace uczniów do końca roku szkolnego. 

27. Prace te w trakcie roku szkolnego są udostępniane uczniom i rodzicom (prawnym 

opiekunom) według poniższych zasad: 

1) Uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą pisemną w szkole 

podczas zajęć edukacyjnych, 

2) Rodzice (prawni opiekunowie) mają wgląd do każdej pracy pisemnej swojego 

dziecka na terenie szkoły, np. podczas spotkań klasowych, spotkań indywidualnych z 

nauczycielem przedmiotu. 

3) Nie ma możliwości robienia zdjęć oraz kserowania prac pisemnych uczniów. 

28. Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału (więcej niż trzy jednostki lekcyjne) 

powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i potwierdzony wpisem do 

dziennika lekcyjnego. 

29. Zakres wiedzy wymaganej przez nauczyciela od uczniów do napisania sprawdzianu, 

powinien być podany uczniowi, co najmniej tydzień przed datą pisania tego 

sprawdzianu. 

30. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych to powinien napisać go w ciągu 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. W szczególnym przypadku termin zaliczenia 

może zostać przedłużony. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej ocena z 

zaliczenia sprawdzianu wpisana jest jako niedostateczna. 

31. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy sprawdziany, a w ciągu 

jednego dnia nie więcej niż jeden. 

32. Sprawdziany powinny być sprawdzone i omówione w ciągu dwóch tygodni. 

Sprawdziany i prace klasowe przechowywane są do końca roku szkolnego. 

33. Wprowadza się następujące obowiązkowe kryteria punktowe oceny sprawdzianów: 

 

Ocena                                                   % punktów możliwych do uzyskania 

Niedostateczny                                                                     0 – 29 

Dopuszczający                                                                    30 – 49 

Dostateczny                                                                        50 – 74 

Dobry                                                                                  75 – 89 

Bardzo dobry                                                                       90 – 95 

Celujący                                                                               96 -100        
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34. Kartkówki sprawdzające wiedzę i umiejętności z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji, 

nie muszą być zapowiadane i przechowywane do końca roku szkolnego. 

35. Kartkówki sprawdzone i ocenione uczeń powinien otrzymać w okresie jednego tygodnia 

od daty napisania. 

36. Nauczyciele mogą oceniać osiągnięcia edukacyjne według systemu średniej ważonej. 

Nie jest to jednak obligatoryjne. 

37. W przypadku stosowania wag w dzienniku elektronicznym przyjmuje się 

pięciostopniową skalę wagi ocen (od 1 do 5). Wagę kategorii ocen, wynikających ze 

specyfiki przedmiotu, ustalają nauczyciele w zespołach przedmiotowych, ujmują ją w 

przedmiotowych systemach oceniania i wprowadzają do dziennika elektronicznego.  

38. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący te zajęcia na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych 

zapisanych w dzienniku elektronicznym według następującej skali:  

1) celujący  > 5,51;  

2) bardzo dobry  4,51 – 5,50;  

3) dobry  3,51 – 4,50; 

4) dostateczny  2,51 – 3,50;  

5) dopuszczający  1,51 – 2,50;  

6) niedostateczny  < 1,50. 

39. Ocena roczna jest średnią ze wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w danym roku 

szkolnym przy uwzględnieniu ich wag i wyliczana jest przez dziennik elektroniczny. 

§ 51 

1. Przed rocznym (semestralnym) zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o 

przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych (śródrocznych) powinna być  

przedstawiona uczniowi i jego rodzicom ( prawnych opiekunom) na dwa tygodnie  przed 

zakończeniem zajęć dydaktycznych.  
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3. Informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec roku (semestru) otrzymuje  

rodzic (prawny opiekun) w formie pisemnej miesiąc przed rocznym (semestralnym) 

posiedzeniem klasyfikacyjnym. 

§ 52 

1. Uczeń ma prawo:  

1) być w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć, przy jednej godzinie tygodniowo – 

raz w  semestrze, przy dwóch lub więcej dwa razy (z wyjątkiem zapowiedzianych:   

sprawdzianów, recytacji, powtórzeń, kartkówek) – fakt ten zgłasza nauczycielowi 

przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku braku pisemnej pracy domowej, uczeń 

zobowiązany jest odrobić ją na następną lekcję; 

2) do zwolnienia z odpowiedzi ustnej, gdy w dniu poprzednim brał udział w 

pozaszkolnych rozgrywkach sportowych lub całodniowej wycieczce szkolnej; 

3) do zwolnienia z odpowiedzi ustnej w dniu poprzedzającym eliminacje szkolne lub 

gminne oraz na dwa dni  przed eliminacjami powiatowymi i wojewódzkimi 

konkursów przedmiotowych, w których bierze udział; 

4) zwolnić się z odpowiedzi ustnej lub kartkówki w pierwszym dniu nauki po dłuższej 

nieobecności , trwającej co najmniej jeden tydzień; 

5) do otrzymania na najbliższej lekcji sprawdzonych zeszytów domowych zebranych 

przez nauczyciela. 

§ 53 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 

od oceny niedostatecznej. 

2.  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. 

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

uzyskał z obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki średnią 

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2019&qplikid=1#_blank
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2019&qplikid=1#_blank
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2019&qplikid=1#_blank
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2019&qplikid=1#_blank
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4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii  nie ma wpływu 

na promocję do klasy programowo wyższej szkoły ani na ukończenie szkoły. 

5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych  celującą roczną 

(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. 

§ 54 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) posiada wiadomości szersze niż wymagania programowe; 

2) samodzielnie dochodzi do rozumienia uogólnień i związków między nimi; 

3) stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową; 

4) z powodzeniem bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych; 

5) jest laureatem konkursów przedmiotowych; 

6) jest finalistą olimpiad przedmiotowych. 

2. Ocenę bardzo dobrą – 5 – otrzymuje uczeń, który: 

1) bardzo dobrze opanował całość materiału programowego, wiążąc go w logiczny 

układ; 

2) właściwe rozumienie uogólnienia i związki miedzy nimi; 

3) samodzielnie wyjaśnia zjawiska; 

4) umiejętnie wiąże teorię z praktyką; 

5) bierze udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. 

3. Ocenę dobrą – 4 – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował materiał programowy, wiążąc wiadomości w logiczną całość; 

2) poprawnie rozumie uogólnienie i związki miedzy nimi; 

3) przy wsparciu nauczyciela wyjaśnia zjawiska i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce; 

4) poprawnie posługuje się terminologią naukową. 

4. Ocenę dostateczną – 3 – otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował podstawowe wiadomości , łącząc je w całość; 

2) dość poprawnie rozumie uogólnienia i zjawiska między nimi; 

3) przy pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką; 

4) posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, zna pojęcie terminologii naukowej, 

ale jej nie potrafi zastosować; 

5) popełnia błędy językowe. 
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5. Ocenę dopuszczającą - 2 – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował podstawowego materiału programowego, a braki nie przekreślają 

możliwości dalszego kształcenia; 

2) nie potrafi wyjaśnić zjawisk; 

3) nie dokonuje podstawowych uogólnień i nie rozumie związków między nim; 

4) stara się podnieść swoje wyniki i współpracuje z nauczycielami. 

6. Ocenę niedostateczną – 1 – otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela; 

2) nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce; 

3) nie wykazuje chęci poprawy wyników, nie współpracuje w tym względzie z 

nauczycielami; 

4) nie wyjaśnia zjawisk, nie rozumie uogólnień. 

7. Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w opracowanych przez nauczycieli 

przedmiotowych systemach oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

§55 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych, 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich 

programów nauczania, zawartych w przedmiotowych systemach nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej, (w klasach IV-VI 

także śródrocznej)  oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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OCENA ZACHOWANIA 

§ 56 

1. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględniają w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycję szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zachowanie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według kryteriów 

określonych w statucie. 

3. Semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV, ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

4. W klasach  I – III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania są ocenami opisowymi. 

5. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

6. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwoju, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

9. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a 

uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły. 

§ 57 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią; 

2) aktywnie uczestniczy w lekcjach; 

3) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz szkoły i klasy; 

4) reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,  

5) uroczystościach  szkolnych  i innych; 

6) systematycznie uczęszcza do szkoły, nieobecności usprawiedliwia w ustalonych 

terminach; 

7) dba o mienie szkolne i kolegów; 

8) chętnie pomaga słabszym w nauce;  

9) chętnie przyjmuje i wykonuje powierzone mu przez nauczycieli zadania; 

10) jest inicjatorem życia kulturalnego i społecznego w szkole. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) sumiennie przestrzega obowiązków ucznia; 

2) dba o dobre imię klasy i szkoły, którą reprezentuje; 

3) chętnie przyjmuje i wykonuje powierzone mu przez nauczycieli zadania; 

4) chętnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy; 

5) jest kulturalny w stosunku do nauczycieli, koleżanek i kolegów oraz innych 

pracowników szkoły; 

6) dba o wysoką frekwencję, a nieobecności usprawiedliwia; 

7) dba o mienie własne, szkoły i kolegów; 

8) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) zachowuje się kulturalnie w stosunku do starszych i kolegów; 

2) wywiązuje się z obowiązków szkolnych na miarę swoich możliwości i warunków; 

3) regularnie uczęszcza na zajęcia i nie spóźnia się na nie; 
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4) dba o mienie szkoły oraz o jej dobre imię; 

5) dba o zdrowie i higienę osobistą, nie pali papierosów, nie pije alkoholu; 

6) jego wygląd jest estetyczny i schludny; 

7) bierze udział w życiu kulturalnym i społecznym z inicjatywy otoczenia. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości intelektualnych w spełnianiu 

obowiązków; 

2) nie dąży do poprawy swoich wyników w nauce: 

3) dość systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

4) jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń; 

5) biernie uczestniczy w życiu szkoły; 

6) nie ulega nałogom, nie prowokuje kłótni i bójek; 

7) ma na ogół pozytywny stosunek do kolegów i pracowników szkoły; 

8) pozytywnie reaguje na zalecenia nauczycieli, wykazuje chęć poprawy i pracy nad 

sobą. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) ma liczne nieobecności i spóźnienia nieusprawiedliwione; 

3) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się i współżycia z rówieśnikami i 

pracownikami szkoły  (jest nietaktowny, agresywny, lekceważy innych); 

4) nie wykazuje skruchy w związku z popełnionymi czynami; 

5) ulega nałogom; 

6) wchodzi w konflikt z prawem; 

7) źle wpływa na innych uczniów; 

8) dezorganizuje życie klasy i szkoły; 

9) nie współpracuje z wychowawcą w celu poprawy swojego zachowania; 

10) używa słów wulgarnych. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) opuszcza zajęcia lekcyjne, 

2) nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych; 

3) lekceważy polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) znęca się nad słabszymi i młodszymi kolegami; 

5) zastrasza, szantażuje i wymusza pieniądze; 
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6) jego zachowanie koliduje z prawem i powoduje wizyty policji w szkole; 

7) pali papierosy, spożywa alkohol; 

8) negatywnie zachowuje się podczas imprez szkolnych; 

9) okazuje zawiść i nieżyczliwość wobec innych; 

10) jest nietolerancyjny; 

11) niszczy mienie szkolne; 

12) lekceważy obowiązek noszenia zmiennego obuwia w szkole; 

13) nieodpowiednio zachowuje się w czasie dojazdów do szkoły. 

7. Uczeń może uzyskać wyższą niż wynikająca z kryteriów szczegółowych ocenę 

zachowania, jeżeli w ciągu okresu podlegającego klasyfikacji zaistniały udokumentowane 

zapisem w dzienniku lekcyjnym przypadki: 

1) skutecznego przeciwstawiania się przejawom brutalności , wulgarności, wandalizmu; 

2) systematycznej, efektywnej i potwierdzonej przez nauczyciela, pomocy kolegom w 

nauce. 

3) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz – konkursy, zawody sportowe; 

4) udokumentowanej, indywidualnej, pozaszkolnej działalności dla dobra obcych osób; 

5) wykazania dużej inicjatywy i aktywności w pracy na rzecz klasy, szkoły lub integracji 

zespołu klasowego. 

8. Przyjmuje się następujący tryb ustalenia oceny zachowania: 

1) analiza wpisów w dzienniku; 

2) spostrzeżenia własne nauczycieli i wychowawcy; 

3) samoocena ucznia. 

9. Dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym następujących skrótów ocen 

cząstkowych zachowania: 

1) wzorowe – wz;  

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db;  

4) poprawne – pop ; 

5) nieodpowiedne – ndp ; 

6) naganne – ng.  

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna.  
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ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

§ 58 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza 

lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

3. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena semestralna i roczna jest oceną opisową. 

4. Celem kształcenia i wychowania na etapie kształcenia zintegrowanego jest wspomaganie 

wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia. Oprócz zdobywania wiedzy i 

umiejętności, dzieci powinny nauczyć się samokontroli i samooceny wykonywanej pracy.  

5. W edukacji zintegrowanej ocenianie ma na celu: 

1) diagnozowanie osiągnięć ucznia – rozpoznawanie poziomu i postępów w rozwoju 

ucznia w stosunku do wymagań stawianych przez nauczyciela; 

2) informacyjne – przekazywanie informacji, co dziecko zdołało opanować, poznać, 

zrozumieć, jakie ma uzdolnienia i zainteresowania, jaki był wkład jego pracy, nad 

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

3) motywowanie – zachęcanie dziecka do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodawanie 

wiary we własne możliwości. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o 

zasadach oceniania zachowania. 

8. Ocenie nauczyciela towarzyszy samoocena ucznia w formie słownej na koniec każdego 

dnia zajęć lub innej ustalonej wspólnie przez uczniów i nauczyciela danej klasy. 

9. Podstawą do oceny umiejętności i wiadomości uczniów będą obserwacje nauczyciela, 

karty pracy uczniów, wypowiedzi ustne i pisemne, prace plastyczno – techniczne, 

ćwiczenia praktyczne, udział uczniów w konkursach i inne. 
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10. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni pedagogiczno – 

psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w 

stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym  

wynikającym z programu nauczania.  

Ustala się następujące kryteria oceniania na poszczególne poziomy wymagań programowych 

oraz możliwości zapisu skrótowego w postaci cyfrowej w dzienniku. 

Klasy I- III 

skrót oceny  

opisowej 

 

Ogólne wymagania edukacyjne 

Wspaniale – 6 

 

 

 

1) uczeń doskonale  opanował  zakres  wymagań określonych 

podstawą 

2) programową oraz programem nauczania w danej klasie, 

3) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

4) proponuje rozwiązania nietypowe, 

5) osiąga sukcesy w konkursach szkolnych , zawodach sportowych 

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 

6) wymaga indywidualizacji pracy, by rozwinąć własne zdolności 

Bardzo dobrze – 5 

 

 

 

 

1) uczeń bardzo dobrze opanował zakres wymagań określonych 

podstawą programową oraz programem nauczania w danej klasie, 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami  

3) wykorzystuje zdobytą wiedzę do zadań i problemów w nowych  

sytuacjach, 

4) pracuje samodzielnie, wykorzystuje wskazówki nauczyciela 

Dobrze – 4 

 

 

 

1) uczeń dobrze opanował zakres wymagań określonych podstawą 

programową oraz programem nauczania w danej klasie, 

2) we właściwy sposób stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności  

3) sprawnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

4) w sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki 

nauczyciela 
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11. Ustala się poziomy osiągnięć i kryteria punktowe oceny sprawdzianów: 

 

Poziom                           % punktów możliwych do uzyskania 

Poziom najwyższy -                              90- 100 

Poziom wysoki -                                   70- 89 

Poziom średni -                                     50-69 

Poziom niski -                                       20-49 

Poziom  bardzo niski -                            0-19 

12. Narzędziem pomagającym nauczycielowi rejestrować spostrzeżenia  może być karta 

obserwacji rozwoju ucznia, która zawiera rejestr umiejętności określonych przez 

obowiązujący program nauczania, w którym odnotowuje osiągnięcia edukacyjne.      

Karty obserwacji rozwoju ucznia i śródroczne oceny opisowe przechowywane są w 

dokumentacji wychowawcy klasy. 

Pracuj więcej – 3 

 

 

 

1) uczeń dostatecznie opanował zakres wymagań określonych 

podstawą 

2) programową  oraz programem nauczania w danej klasie 

3) stosuje zdobyte wiadomości  i umiejętności do rozwiązania 

prostych zadań teoretycznych i praktycznych,  

4) przy wykonywaniu zadań trudniejszych potrzebuje wsparcia i 

wskazówek nauczyciela oraz dodatkowych ćwiczeń 

Niewystarczająco  

- 2 

 

 

 

 

1) uczeń opanował zakres wymagań określonych podstawą 

programową  oraz programem nauczania w danej klasie w 

stopniu umożliwiającym mu dalszą naukę, 

2) ma braki, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez 

ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki; 

3) uczeń bardzo często ma problemy z wykonaniem podstawowych 

zadań, 

4) postawa ucznia i stosunek  do nauki rokują na realizację dalszych 

zamierzeń edukacyjnych 
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13. W klasie III nauczyciel stosuje równoległe oceny cyfrowe w skali 1 – 6 jako oceny 

cząstkowe za wykonaną pracę, według ustalonych kryteriów: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń jeśli: 

a) jego wiadomości wykraczają poza przewidywane osiągnięcia dla danego poziomu   

nauczania, 

b) twórczo i samodzielnie rozwija uzdolnienia i zainteresowania, 

c) rozwiązuje samodzielnie złożone zadania i nietypowe problemy, 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń jeśli: 

a) posiadane przez niego wiadomości i umiejętności odpowiadają wszystkim 

wymaganiom w danej edukacji, 

b) przejawia inicjatywę własną, 

c) rozwiązuje samodzielnie zadania i problemy, 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń jeśli: 

a) posiadane przez niego wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym i 

częściowo rozszerzonym wymaganiom w danej edukacji, 

b) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania i problemy, 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń jeśli: 

a) posiadane przez niego wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym 

wymaganiom w danym obszarze edukacji, 

b) samodzielnie rozwiązuje proste zadania i problemy, 

c) zdarza mu się popełnić błędy, 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń jeśli: 

a) posiadane przez niego wiadomości i umiejętności odpowiadają koniecznym 

wymaganiom w danym obszarze edukacji, 

b) rozwiązuje proste zadania i problemy z pomocą nauczyciela, 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń jeśli: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności z danego obszaru edukacji. 

12. Ocena opisowa śródroczna jest wynikiem obserwacji, zawiera zalecenia i wskazówki dla 

ucznia dotyczące postępów w nauce jak i rozwoju społeczno – emocjonalnym. Ocena ta 

jest skierowana do rodziców w formie pisemnej. Może mieć postać Karty Osiągnięć 

Ucznia. 

13. Ocena opisowa roczna podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania 

wskazówek  zawartych w ocenie śródrocznej. Ma ona charakter diagnostyczno – 
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informacyjny. Opracowany w wersji elektronicznej wydruk oceny zawarty jest w arkuszu 

ocen ucznia w formie załącznika. Wydruk oceny rocznej dołączany jest do dziennika 

lekcyjnego. 

14. Ustala się następujące kryteria do oceny postępów w edukacji: 

1) umiejętności polonistyczne, 

2) umiejętności artystyczne  (muzyczne, plastyczne, techniczne), 

3) umiejętności etyczno – społeczne, 

4) umiejętności przyrodnicze, 

5) umiejętności matematyczne, 

6) umiejętności językowe (język obcy nowożytny), 

7) umiejętność posługiwania się komputerem, 

8) umiejętności fizyczne i nawyki higieniczno – zdrowotne. 

15. W ramach tych kategorii sformułowany jest szereg szczegółowych umiejętności, których 

stopień opanowania jest wyrażany oceną opisową ustną lub pisemną: 

1) Ocena ustna wyrażana jest w trakcie codziennego kontaktu  z uczniem, zebrań z 

rodzicami oraz indywidualnych rozmów z rodzicami, 

2) Ocena opisowa pisemna wyrażana jest poprzez: 

a) całoroczne notatki w zeszytach ucznia, 

b) śródroczną ocenę dla rodziców, która może być w postaci Karty Osiągnięć 

Ucznia, 

c) roczną ocenę w dzienniku lekcyjnym, arkuszu ocen i świadectwie szkolnym. 

3) Ocena bieżąca dla ucznia: Wspaniale, Bardzo dobrze, Dobrze, Pracuj więcej, 

Niewystarczająco lub zamiennie ocena cyfrowa: 6,5,4,3,2 - zapisywana w dzienniku 

lekcyjnym. 

16. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca zapoznaje rodziców oraz uczniów z 

wymaganiami programowymi w danej klasie. 

17. W klasie pierwszej dokonuje się, w terminie do końca września, wstępnej diagnostycznej 

oceny rozwoju i możliwości dziecka. 

18. Pierwszy etap edukacji kończy się sprawdzianem kompetencji trzecioklasisty. 

 

§ 59 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY:  
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1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie ucznia. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

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

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia: 

1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności; 

2) nieklasyfikowanego powodu nieusprawiedliwionej nieobecności; 

3) realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 

nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego 

przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

5. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia realizującego, na podstawie 

odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki dyrektor powołuje komisję w 

składzie: 

1) dyrektor  jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  

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

rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami                    

(prawnymi opiekunami) wyznacza dyrektor tak, aby odbył się w ostatnim tygodniu zajęć 

szkolnych w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii 

zimowych, w przypadku klasyfikacji  semestralnej. 

8. Uczeń traci prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, gdy: 

1) terminy zaproponowane przez dyrektora szkoły nie są akceptowane przez rodziców i 

nie są oni w stanie wskazać innego terminu; 

2) nie przystąpił do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych. 
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9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

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

przez dyrektora. Wyznaczony termin jest ostateczny. 

10. Uczeń jest zobowiązany przygotować się do egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z 

realizowanym przez nauczyciela programem nauczania w danym semestrze i 

wymaganiami w przedmiotowym systemie oceniania. Szczegółowe informacje na ten 

temat uzyskuje uczeń od nauczyciela wskazanego przez dyrektora. 

11. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których powinien 

mieć formę zadań praktycznych. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” 

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

§ 60 

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY – TRYB POPRAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH:  

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
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2. Tryb postępowania: po rozmowie z nauczycielem przedmiotu rodzic precyzuje swoje 

zastrzeżenia na piśmie - w terminie do 7 dni przed datą posiedzenia klasyfikacyjnego RP, 

aby egzamin się odbył przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

3. Termin ustala dyrektor szkoły. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli prowadzący pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu: 

1) przedstawiciel Rady Rodziców na wniosek rodziców, 

2) wychowawca.     

6. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Sprawdzian wiedzy i       

umiejętności  przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów; 

muzyka, plastyka, sztuka, informatyka, technika i wychowanie fizyczne, z których 

sprawdzian jest przeprowadzany w formie praktycznej. umiejętności  przeprowadza się w 

formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów; muzyka, plastyka, sztuka, 

informatyka, technika i wychowanie fizyczne, z których sprawdzian jest przeprowadzany 

w formie praktycznej. 

7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający; 

1) imię i nazwisko ucznia 

2) przedmiot 

3) datę egzaminu 

4) skład komisji 

5) pytania egzaminacyjne 

6) wynik egzaminu 

7) stopień ustalony przez komisję. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w 

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

przez dyrektora szkoły. 

§ 61 

EGZAMIN POPRAWKOWY:  

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej (semestralnej) 

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. W wyjątkowych przypadkach  

1) długotrwałej nieobecności; 

2) problemów rodzinnych lub zdrowotnych ucznia, które mogły mieć wpływ na 

uzyskanie ocen niedostatecznych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

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

plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć formę zadań praktycznych. 

4. Dyrektor wyznacza egzamin poprawkowy na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów), złożoną do dyrektora do 7 dni po posiedzeniu klasyfikacyjnym 

rady pedagogicznej. 

5. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich a dokładną datę ustala 

dyrektor. 

6. Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, w skład której 

wchodzą: 

1) dyrektor; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminator; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia, jako członek komisji. 

7. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.  W takiej sytuacji dyrektor 

powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

8. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 
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9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który zawiera: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu 

3) pytania egzaminacyjne, zatwierdzone przez dyrektora zgodnie z kryteriami ustalonymi 

na konkretną ocenę; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę 

Do protokołu dołączone są pisemne prace ucznia oraz zwięzłe informację o jego ustnych 

odpowiedziach . 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych, w wyznaczonym terminie nie przystąpił do 

egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w innym terminie, ustalonym przez 

dyrektora, nie później niż do końca września nowego roku szkolnego. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych nie otrzymuje promocji do klasy programowe wyższej i powtarza klasę. 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodne ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy ósmej rada pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami. 

§ 62 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do  

czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach 

edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych 

przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii. 
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3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako  

obowiązkowy. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

4. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka 

 obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie 

później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 

pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do 

drugiej części egzaminu. 

5. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanego z 

zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części 

egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego 

wyniku.  

6. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do 

egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe 

informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w 

miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. W przypadku uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków 

i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Opinia powinna być 

wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie 

później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie 

do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 
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1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo  

2) przerwał daną część egzaminu  

przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie 

przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

10. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym 

terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę 

odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie 

przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej 

części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) ucznia.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.” 

13. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

14. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów 

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§ 63 

Wyniki egzaminu: 

1) Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 

powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja 

okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

2) Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

3) Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej.  

4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) 

do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

5) Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 
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6) Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni 

przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym 

mowa w § 65 ust. 9 – do dnia 31 sierpnia danego roku. 

7) Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom). 

§ 64 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

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

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z 

wyróżnieniem. 

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

osiągnięcia określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie. 

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

nauczania. 

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

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

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

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

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły,  

oraz zaświadczeń.  

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie 

kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad 
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skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje 

„dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez 

niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

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

Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.  

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

może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty 

z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

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

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

przez dyrektora szkoły. 

15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 

rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

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

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół; 

2) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz innych ludzi w tym środowiska 

szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu. 

 

Rozdział IX 

Organizacja i funkcjonowanie oddziału przedszkolnego 

§ 65 

1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz 

organizacyjny szkoły, o którym mowa w § 22 ust.2. 

2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez 

nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego 
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przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy 

rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci. 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach określonych planem 

zajęć, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu 

pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego. 

5. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie 

dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

7. Czas trwania zajęć dydaktycznych dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci.  

8. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych 

zasadach określonych przez szkołę.  

§ 66 

1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ 

prowadzały szkołę i podaje do publicznej wiadomości. 

2. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie 

dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły. 

3. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na 

warunkach dotyczących obywateli polskich. 

§ 67 

1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego 

osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji; 

2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego 

oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest 

niezbędny do podjęcia nauki w szkole; 

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i 

normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne 

postępowanie i zachowanie; 

4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią 

współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

4. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 
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1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i 

fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w 

warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i 

wyznaniowej; 

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale 

przedszkolnym; 

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i 

wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z 

jednostkowymi potrzebami i możliwościami; 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy; 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

9) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych 

potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna. 

§ 68 

1. Oddział przedszkolny: 

1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, 

metody oraz organizację pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb 

i możliwości; 

2) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu 

otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych 

potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci; 

3) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych 

kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także 

umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej 

twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej; 

4) w działalności wychowawczo - dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka 

polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej; 



Statut Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu Strona 59 z 66 

 

 

 

5) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w 

atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

2. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub 

indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując 

zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji 

pedagogicznych. 

3. W oddziale przedszkolnym: 

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem 

rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka; 

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości; 

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy 

ułomności; 

4) reaguje się na niewłaściwe zachowania oraz na krzywdę wyrządzoną dziecku przez 

innych. 

4. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie 

bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć 

specjalistycznych, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, 

warsztatów i szkoleń. 

6. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: 

rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z 

dzieckiem, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, poradnia psychologiczno – 

pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacje 

pozarządowe.   

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest 

dobrowolne i bezpłatne. 

§ 69 

1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
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3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

terapeutyczne i resocjalizacyjne; 

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

2. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami 

dziecka.  

§ 70 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i 

poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć 

organizowanych poza szkołą: 

1) zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć 

organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły; 

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny; 

3) stwarza atmosferę akceptacji; 

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces 

wychowawczo- dydaktyczny. 

§ 71 

1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny w miarę możliwości opiece jednego 

nauczyciela.  

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 

jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały 

okres uczęszczania dziecka do oddziału. 

3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie 

powierzonych jego opiece wychowanków. 

4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i 

nauczania, w tym miedzy innymi: 

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich 

do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności; 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach 

wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;  
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3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, 

włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych 

trudności; 

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie; 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci; 

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. w 

sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 

7) wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w 

szkole podstawowej. Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo 

może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

5. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju 

społecznej, emocjonalnej, fizycznej i poznawczej; 

3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz 

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej; 

4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby 

każdego dziecka; 

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną). 

6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności; 

2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających 

dodatkowego wsparcia pedagogicznego; 

3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, 

planuje i koordynuje jej przebieg; 

4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

§ 72 
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Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo: 

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów 

dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z 

uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty; 

2) wyboru pomocy dydaktycznych; 

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego; 

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale 

przedszkolnym; 

5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; 

6) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli; 

7) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, nauczycieli specjalistów 

współpracujących ze szkoła;  

8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub 

oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej. 

§ 73 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) akceptacji takim, jakim jest; 

4) własnego tempa rozwoju; 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia 

społecznego; 

2) przestrzegania zasad higieny osobistej; 

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy. 

§ 74 

Rodzice mają prawo do: 

1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem 

przedszkolnym; 
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2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego 

zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym; 

3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym 

zapoznawani są na bieżąco i w trakcie zebrań z rodzicami;  

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów 

edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu; 

b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości 

i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek po wcześniejszych 

ustaleniach z wychowawcą; 

c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka; 

d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych; 

5) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich 

dziecku; 

6) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o 

wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

7) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka; 

8) wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu 

uczęszczanie do oddziału przedszkolnego. 

§ 75 

Rodzice dzieci są zobowiązani do:  

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku 

dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza 

oddziałem przedszkolnym; 
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4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w 

drodze powrotnej; 

5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego 

rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem spotkań; 

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego; 

9) współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie 

troski o zdrowie dziecka; 

10) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami 

specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.  

§ 76 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice/upoważnione przez nich 

osoby lub jest dowożone autobusem szkolnym.  

2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby schodzą do szatni, 

gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko do 

sali oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału. Dzieci dowożone 

autobusem szkolnym są odbierane przez nauczycieli wychowania przedszkolnego.  

3. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, 

upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania 

dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub 

anulowane.  

5. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko, 

rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał 

pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym. 

6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa. 
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7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby 

zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwo(np. upojenie alkoholowe). 

8. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie dyrektora 

szkoły. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych 

czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.  

9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 

przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o 

zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można 

nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 0,5 godziny. 

10. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami. 

11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być 

poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się wychowawcy 

oddziału przedszkolnego. 

 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 77 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 78 

1. Szkoła posiada sztandar. 

2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem. 
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§ 79 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala Statut. 

2. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a 

także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły, po nowelizacji Statutu, opracowuje tekst ujednolicony Statutu. 

4. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 


