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Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1. 1. Szkoła posiada następującą nazwę: Szkoła Podstawowa w Gorzkowie. 

2. Siedzibą szkoły są budynki przy ulicy Głównej 7 oraz przy ulicy Partyzantów 83. 

3. Na pieczęci używana jest nazwa Szkoła Podstawowa w Gorzkowie. 

1) pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej) umieszcza się na dokumentach 

szczególnej wagi, tj.: świadectwa, kopie świadectw, legitymacje szkolne, akt nadania stopnia 

nauczyciela kontraktowego. 

Na stemplu:  Szkoła Podstawowa  

   w Gorzkowie 

   22-315 Gorzków 

   tel. 84 683 05 10 

   NIP 5641577569 

2) stempla szkoły używa się w pismach wychodzących ze szkoły np.: zaświadczeniach, 

wnioskach, informacjach dla rodziców, opiniach itp.; 

3) stempla szkoły używa się w obiegu wewnętrznym np.: zarządzeniach Dyrektora, pismach 

wewnętrznych np.: kary, nagrody Dyrektora, dokumenty szkolne, regulaminy, procedury, 

instrukcje itp.; 

4) stempla szkoły używa się w dokumentacji finansowej. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gorzków. 

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

6. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 

wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, 

kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

7. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 2. 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie funkcjonują oddziały przedszkolne. 

3. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I-VIII w zakresie szkoły podstawowej 

i w okresie przejściowym od 1 września 2017 roku do 31 czerwca 2019 roku w oddziałach 

gimnazjalnych (w roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach II i III klasy gimnazjum, w roku 

szkolnym 2018/2019 w oddziale III klasy gimnazjum).  
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4. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

5. 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. 1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Gorzkowie; 

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Gorzkowie; 

3) Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły; 

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 Gorzków; 

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

oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949); 

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

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.). 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 5. 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 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. 
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§ 6. 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 i umiejętności; 

2)  przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia ; 

3)  wdrażanie do samorozwoju; 

4)  uświadamianie uczniom poczucia tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych. 

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. 

 

§ 7. 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz 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. 

4. W miarę potrzeby szkoła zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi. 

5. Cele i zadania szkoły realizowane są w procesie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

lekcyjnych.  

6. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości poprzez: 

1)  zorganizowanie zajęć świetlicowych; 

2)  umożliwianie spożywania posiłków; 

3)  prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

4)  prowadzenie kół zainteresowań. 

7. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek 

szkolny poprzez: 

1)  tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej; 

2)  tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia 

i możliwości szkoły; 

3)  organizację indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych 

lub innych form pomocy w związku z wydanym orzeczeniem poradni; 

4)  ścisłą współpracę z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu; 
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5)  obniżenie progu wymagań z niektórych przedmiotów na podstawie opinii poradni. 

Rozdział 3 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 8. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

 

§ 9. 1. Dyrektor Szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

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 Szkoły, 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; 
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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; 

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; 

23) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych 

w zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego; 

24) przedstawianie Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycji realizacji zajęć 

wychowania fizycznego uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz 
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osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; uwarunkowania lokalne; miejsce 

zamieszkania uczniów; tradycje sportowe środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe; 

25) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

26) realizowanie pozostałych zadań wynikających z Ustawy Karta Nauczyciela; 

27)  wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły. 

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; 

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

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

 

§ 10. 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; 

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. 

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) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w Szkole; 

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia; 

7) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

9) Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna deleguje przedstawicieli 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 oraz do Dyrektora Szkoły odwołanie nauczyciela z innej 

funkcji kierowniczej w szkole. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
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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. 

 

§ 11. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu jest 

Rada Samorządu Uczniowskiego.  

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 

Szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu. 

6. Samorząd Uczniowski prowadzi działania związane z wolontariatem w szkole. 

 

§ 12. 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; 
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

4) typowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora; 

5) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 

6) działanie na rzecz poprawy bazy szkoły; 

7) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi 

spraw bieżących szkoły. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

§ 13. 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, na zasadzie wzajemnego zrozumienia, tolerancji, dialogu 

i poszanowania prawa. 

3. W przypadku, gdy stroną konfliktu jest Dyrektor Szkoły rolę arbitra spełniają związki 

zawodowe działające w tutejszej szkole, lub organ sprawujący organ prowadzący szkołę lub nadzór 

pedagogiczny. 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 14. 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego 

ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Jego szczegółową organizację ustalają organy 

szkoły. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz 

planu finansowego szkoły.  
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4. W arkuszu organizacji szkoły określa się liczbę uczniów i pracowników szkoły, ogólną 

liczbę godzin przedmiotów, zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych. 

5. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 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 przypadku oddziałów I-go etapu edukacyjnego liczących odpowiednio mniej niż 25 lub 

27 uczniów, podziału na grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

5. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, SKS, nauczanie 

języka obcego, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym 

w grupach międzyklasowych. 

6. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach 

liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów w kl. IV–VIII. 

7. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy 

po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący szkołę. 

8. Zajęcia wychowania fizycznego powinny prowadzone być w grupach liczących nie mniej 

niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów, począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej. 

9. Tygodniowy rozkład zajęć klas I–III Szkoły Podstawowej określa ogólny przydział czasu 

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy zaś rozkład zajęć 

ustala nauczyciel. 

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

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

11.Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, 

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

12. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 



Statut Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 

13 

 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia 

w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu 

oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
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10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

14. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) Dyrektor Szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

6) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

7) asystent edukacji romskiej; 

8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/wychowawcy świetlicy lub ucznia; 

9) pracownik socjalny; 

10) asystent rodziny; 

11) kurator sądowy; 

12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

15. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału.  

16. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności: 

a) pedagog,  

b) logopeda, 

c) terapeuta pedagogiczny; 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

17. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

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

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

18. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu 

organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:  
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1) zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

3) zajęcia korekcyjno–kompensacyjne; 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym; 

5)  zajęcia logopedyczne; 

6)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

19. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga i psychologa 

szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 

4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy 

w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich 

zajęciach lekcyjnych.   

20. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu. 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne Uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny 

i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

Uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych; 

5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

21. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza szkołą. 

22. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 
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3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych 

i w domu; 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

23. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 

ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

ucznia; 

5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki. 

24. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych.  

25. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną.  

26. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów. 

27. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok 

nauki lub indywidualny program nauki. 

28. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, opracowanym 

dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach 

i oddziałach oraz w ośrodkach; 
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2) posiadającym opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

29. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 

która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, 

analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory 

ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują 

trudności/zdolności lub zaburzenia.  

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

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej 

pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

31. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno–pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie telefonicznej 

rozmowy lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem. 

32. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę 

pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli 

uczących w klasie.  

33. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale 

w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania 

wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod 

i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących 

w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  
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34. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii 

od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia 

Dyrektorowi Szkoły. 

35. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

36. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.  

37. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

38. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom. 

39. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się 

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.   

40.W przypadku, gdy pomimo udzielanej Uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie 

nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców, 

występuje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie 

rozwiązania problemu ucznia.  

41. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica.  

42. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy formie zajęć specjalistycznych 

decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

§ 16. 1. 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; 
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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: 

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, 

c) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,  

d) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 

wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb; 

6) 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. 

2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.  

3. 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.  

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

5. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu. 

 

§ 17. 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację 

pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności 

w uczeniu się; 
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2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 

w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia 

w szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych 

przez wychowawcę; 

7) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; nauczyciel jest 

obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia; 

8) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia, 

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;   

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno–wyrównawczych, 

rewalidacyjno–kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);  

10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania 

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów 

ucznia; 
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11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 

13) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

14) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej 

zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

2. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej klasy 

do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności/zdolności uczniów; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego 

sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji 

z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem 

społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej 

z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, 

opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. 

Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej 

diagnozy; 

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie; 

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej złożenia 

wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia 

w szkole; 

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje Dyrektor Szkoły lub 
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upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest 

obowiązany zachować zasady obowiązujące w instrukcji kancelaryjnej; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia; 

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły; 

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 

wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;  

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl. I) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie 

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy 

w nauce; 

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  

10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania sobie pracy; 
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11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 

trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 

klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze 

i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym 

uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków 

zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 

znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, 

zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;  

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 

ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami 

organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru; 

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, 

organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.  

 

§ 18. 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. 
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§ 19. 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. 

 

§ 20. 1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają 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 lekcji religii i etyki szkoła zapewnia opiekę. 

4. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii lub etyce nie może być powodem 

dyskryminacji. 

5. Szkoła ma obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów 

danej klasy. 

6. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 7 osób danego wyznania, to organ prowadzący szkołę 

w porozumieniu z rodzicami i władzami kościoła organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej 

lub poza szkołą, w punkcie katechetycznym, ale liczba uczniów nie może być mniejsza niż 3. 

7. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 3 uczniów deklarujących uczestnictwo w zajęciach 

z etyki, wówczas takie zajęcia można zorganizować w grupach międzyszkolnych. 

 

§ 21. 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. 

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. 

 

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

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. 
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§ 23. 1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, którego celem jest: 

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

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

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

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

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze 

szkoły; 

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

uczniów; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu Doradztwa 

Zawodowego; 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego. 

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

1) zajęć grupowych w klasach VII-VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym 

roku szkolnym; 

2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach 

wychowawczych; 

3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów; 

4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących; 

5) konkursy; 

6) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania 

dalszej kariery zawodowej; 

7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

8) giełdy szkół ponadpodstawowych; 

9) obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych; 

10) praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów Krajowego 

Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, korzystanie z publikacji 

EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”; 

11) zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla 

uczniów); 
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12) wywiady i spotkania z absolwentami. 

3. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej; 

2) poznawanie siebie, zawodów; 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia; 

4) indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły; 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów; 

7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

4. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu 

kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu i kierunku kształcenia; 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim 

i światowym na temat:  

a) rynku pracy,  

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata 

pracy,  

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym,  

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi 

i niedostosowaniem społecznym,  

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,  

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych; 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w Poradniach 

Psychologiczno-Pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.; 

7) koordynowanie działalności informacyjno–doradczej szkoły; 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.; 
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9) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:  

a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie 

ze Statutem Szkoły,  

b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych 

w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły; 

10) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo 

itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria 

oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady 

doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające 

pracodawców itp.; 

13) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie 

i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla 

uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje 

multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne); 

14) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa 

zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, 

materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem 

zawodowym). 

5. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) psychologa szkolnego; 

5) bibliotekarzy; 

6) szkolnego lidera doradztwa zawodowego; 

7) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej); 

8) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów 

zawodowo-edukacyjnych. 

6. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców: 

1) Rady Pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze: 
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a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego zgodnie z Systemem Doradztwa Zawodowego i planu pracy na każdy rok 

szkolny, 

b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej; 

2) w klasach I–VI:   

a) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem 

rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, 

roli motywacji oraz umiejętności współpracy, 

b) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno–doradczej na rzecz uczniów; 

3) w klasach VII-VIII: 

a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej, 

b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, 

samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,  

c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem 

szkoły i zawodu, 

d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów, 

e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych 

i zawodowych, 

f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej: 

fa) pogłębianie informacji o zawodach, 

fb) zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, 

fc) zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego; 

g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów, 

h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych, 

i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, 

emocjonalne, rodzinne, 

j) współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną. 

 

§ 24. 1. W szkole funkcjonuje wolontariat który wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawcą 

i opiekuńczą szkoły poprzez: 

1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza zasób wiedzy 

z zakresu problemów wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, bezdomności; 

2) przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości niesienia 

pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych; 
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3) umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, których 

rodzice potrzebują pomocy i wsparcia.  

2. Wolontariat organizowany w szkole stanowi płaszczyznę współpracy z innymi instytucjami 

w środowisku lokalnym – ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem kultury, biblioteką, 

placówkami opieki i wychowania.  

3. Do działań podejmowanych w partnerstwie z innymi instytucjami należą w szczególności: 

1) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących; 

2)  pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych wykluczeniem 

społecznym;  

3)  odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, domach pomocy społecznej; 

4)  organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek 

funkcjonujących w środowisku lokalnym; 

5) przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź dzieci z domów dziecka. 

 

§ 25. 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) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej uczniów; 

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

programów nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w pracy twórczej; 

7) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności przetwarzania 

i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego; 

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

wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu 

społecznym; 

9) współpraca z Dyrektorem Szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej. 
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5. Zbiory biblioteki tworzą: 

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) przepisy oświatowe i szkolne; 

4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów; 

5) płyty CD; 

6) kasety wideo; 

7) 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) prowadzenie działalność informacyjnej wizualnej i audiowizualnej zbiorów i czytelnictwa, 

c) udzielanie porad w doborze lektury,  

d) organizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką, 

e) 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: 

a) udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w postaci multimedialnych programów 

edukacyjnych, 

b) realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej z wykorzystaniem narzędzi IT, 

c) wykorzystanie w pracy z uczniami zasobów Internetu, 

d) udzielanie instruktażu uczniom korzystającym w bibliotece z komputera z dostępem 

do Internetu podczas ich pracy związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, 

przechowywaniem, zabezpieczeniem i prezentowaniem informacji; 

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, 

e) propagowanie form wizualnych promujących czytelnictwo; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: 

a) organizowanie wystaw tematycznych, 
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b) udział w wydarzeniach kulturalnych – wycieczki do kina, teatru, muzeum, 

c) upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

d) współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych; 

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, 

c) współorganizowanie z innymi bibliotekami spotkań literackich i imprez czytelniczych, 

d) współorganizowanie z innymi bibliotekami tematycznych lekcji bibliotecznych; 

6) współpraca z nauczycielami w tym: 

a) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

b) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

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) udostępnianie rodzicom dokumentów szkolnych (Statut, wewnątrzszkolne ocenianie, 

procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, procedury organizowania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej itp.), 

d) wspieranie przez Radę Rodziców działalności biblioteki; 

8) czynności organizacyjno-techniczne w tym: 

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

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 i roczny), składanie rocznych 

sprawozdań. 

7. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum 

na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie § 27 ust. 6 Ustawy o Bibliotekach. 

 



Statut Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 

32 

 

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; 

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. 

 

§ 26. 1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Czas pracy określa Dyrektor Szkoły. 

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

4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

5. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 Uczniów.  

6. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w Regulaminie Świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

 

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

pomoc i wsparcie szkoła zapewnia pomoc materialną.  

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce; 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 
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§ 28. 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 5 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 

§ 29. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

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

odrębne przepisy. 

3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie 

zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego. 

4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania szkoły, utrzymanie obiektu szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy 

Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w szkole procedur. 

6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły 

z uwzględnieniem: 

1) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo Uczniów w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) odpowiedzialności za powierzone mienie; 

3) współpracy z rodzicami; 

4) doskonalenia warsztatu pracy; 

5) realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.  
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§ 30. 1. W szkole jest utworzone stanowisko Wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska 

kierowniczego Dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień 

i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, nieobecności Dyrektora Szkoły, zakres zastępstwa Wicedyrektora obejmuje 

wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora Szkoły. 

 

§ 31. 1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, 

rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach 

na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów; 

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania 

bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów; 

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów; 

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 32. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej uczniom w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, 

kto wchodzi na teren sprawują pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele. Wszyscy 

uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników 

obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, przerw międzylekcyjnych. 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również 

do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas zajęć; 

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 

z harmonogramem dyżurów; 
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3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. 

3. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, 

fizyki, chemii i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, 

opracowuje Regulamin Pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

4. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo. 

5. Szkoła na stałe współpracuje z Policją. 

6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano powód zwolnienia 

oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

8. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny nauczyciel. 

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

zawiadamia pielęgniarkę szkolną, pracownika służb bhp oraz Dyrektora Szkoły. 

10. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie 

ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamia się prokuratora i właściwego 

Kuratora Oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowego Terenowego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

§ 33. 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków 

w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania 

świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2) wychowawca informuje o zagrożeniach pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły; 

3) wychowawca przekazuje rodzicom uzyskane informacje w obecności ucznia. W przypadku 

potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.  

2. W toku interwencji profilaktycznej nauczyciel może zaproponować rodzicom skierowanie 

dziecka do specjalistycznej placówki oraz udział dziecka w programie terapeutycznym. 

3. W przypadku, gdy rodzice odmawiają współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają 

informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia 

o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny oraz Policję.  
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4. W przypadku, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły 

powiadamia Sąd Rodzinny lub Policję.  

5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 

przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie 

z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia o tym 

Prokuraturę lub Policję. 

 

§ 34. 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków podejmuje niezwłocznie następujące działania: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej; 

4) zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. W przypadku, gdy rodzice nie odbiorą dziecka, o jego 

pozostaniu w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu funkcjonariuszom 

Policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły; 

5) Dyrektor Szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę Policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

2. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań 

pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły i wzywa Policję; 

3) po przybyciu Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk podejmuje następujące działania: 

1) w obecności innej osoby ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał 

zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących 
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podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla Policji; 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców ucznia. 

4. W przypadku, gdy uczeń, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania 

zawartości teczki, Dyrektor Szkoły zawiadamia Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty 

należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Próbuje ustalić, w jaki sposób 

i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie 

dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

 

§ 35. 1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni 

za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz w czasie zajęć 

organizowanych poza szkołą. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 

2) usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną 

losową; 

3) uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu szkoły; 

4) zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca 

klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego 

w danym dniu nauczyciela lub Wicedyrektora; 

5) w przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje 

wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie 

nieobecności; 

6) uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności 

w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) 

opuszczonych zajęć edukacyjnych; 

7) usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w pkt. 6, nie będą uwzględniane; 

8) każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest 

istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności; 
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9) wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli 

w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w pkt. 2. 

10) dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją 

usprawiedliwia wyłącznie Dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie pisemnego 

wniosku rodziców; 

11) wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na 

podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców; 

12) wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych 

(losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy 

pisemny wniosek rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie 

do szkoły; 

13) każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub Wicedyrektora; 

14) obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 5 

dnia kolejnego miesiąca); 

15) wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów; 

16) w przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w okresie 

(licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo 

przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed 

końcem okresu; 

17) Dyrektor Szkoły zawiadamia Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy 

w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu; 

18) wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Wicedyrektorowi informacje 

związane z frekwencją uczniów; 

19) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy 

i egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Świetlicy; 

20) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 

21) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły); 

22) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów; 

23) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

24) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia Uczniów. 
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3. W razie wypadku pracownik szkoły udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadamia 

pielęgniarkę, wzywa Pogotowie Ratunkowe. Każdy wypadek odnotowuje się w Rejestrze 

Wypadków. 

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się 

je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności: pokój nauczycielski, sekretariat, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania 

pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu 

ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz 

po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

 

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

szkołę, poprzez: 

1) pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia 

dyżurów ustala Dyrektor Szkoły; 

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie 

zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne 

jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego 

wymaga;  

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich; 

4) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor 

Szkoły co najmniej raz w roku; 

10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
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12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

13) ogrodzenie terenu szkoły; 

14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

15) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych; 

16) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich; 

17) wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych 

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

udzielania tej pomocy;  

18) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym 

uczniów niepełnosprawnych; 

19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach 

i wycieczkach poza teren Szkoły; 

20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

21) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer. 

2. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami; 

2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed 

lekcją; 

3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach; 

5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych. 

3.W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą 

pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych. 

4.Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego nauczyciel sprawdza przed każdymi 

zajęciami. 

5.Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

6. W sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje 

wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali 

Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska. 

7. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek 

organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin Wycieczek. 

8. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin Dyżurów Nauczycieli. 
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9. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych 

i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. 

10. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; 

zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki 

higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

11. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką 

pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 

dyżurowania, 

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących 

w tych pomieszczeniach, 

d) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania 

pomocy medycznej, 

e) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 

uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków; 

3) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające. 

12. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania 

swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego 

bezpieczny pobyt w szkole. 

 

§ 37. 1. W celu realizacji zadań wychowawca powinien: 

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka; 

3) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy; 

4) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planować i organizować różne formy życia zespołowego 

rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; 
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5) współdziałać z nauczycielami uczącymi w powierzonej klasie, uzgadniać z nimi i koordynować 

ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także tych, którym potrzebna jest opieka 

indywidualna (uczniowie zdolni i z niepowodzeniami); 

6) utrzymywać kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

b) współdziałania z rodzicami uczniów (okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach), 

c) włączać rodziców w sprawy klasy i szkoły; 

7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

8) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, 

arkusze ocen, plany wychowawcze, świadectwa szkolne). 

2. Częstotliwość indywidualnych kontaktów wychowawców i innych nauczycieli z rodzicami 

uczniów uzależniona jest od potrzeb rodziców, uczniów i nauczycieli. 

3. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą 

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

rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się. W przypadku uczniów klas I–III Szkoły 

Podstawowej – obserwację ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub 

szczególnych uzdolnień. 

4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala wspólnie z Dyrektorem Szkoły , formy 

udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

będą realizowane. 

5. Wychowawca klasy współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, uwzględniając wnioski zawarte w dokumentacji ucznia. 

 

§ 38. 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) efektywnie realizowanie przyjętego programu nauczania; 
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3) właściwie organizowanie procesu nauczania; 

4) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowymi zasadami 

oceniania; 

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. 

 

§ 39. 1. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego; 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki; 

9) współdziałanie w opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w szkole i jego 

ewaluacji; 

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły; 
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11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie; 

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, 

kierując do nich wszystkich potrzebujących; 

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy 

logopedycznej; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne; 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

7) współdziałanie w opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w szkole i jego 

ewaluacji; 

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły. 

3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki;   

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;   

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,   

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:  

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

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

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

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

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,   

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  
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5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, Dyrektor Szkoły lub 

placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę, realizującego 

zadania, o których mowa w ust. 1-5.  

 

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

dydaktyczne w danym oddziale. 

2. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. 

 

§ 41. 1. Nauczyciele danego przedmiotu, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły 

przedmiotowe, wychowawcze, 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) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia; 

5) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania. 

Rozdział 6 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

 

§ 42. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów 

z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły. 
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4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności. 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły. 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

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

i zadań szkoły; 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad 

użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu 

na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania 

w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, 

b) znajomość Statutu Szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,  

c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 

e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.  

7. 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. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez 

nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 

30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną 

w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły 

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 

Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez Dyrektora Szkoły; 
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4) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły; 

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

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

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie 

wstrzymuje postępowania; 

6) opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa Dyrektor Szkoły 

w porozumieniu z Radą Rodziców; 

7) opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

8) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty; 

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

10. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 

konkursowej na Dyrektora Szkoły. 

11. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

12. Tryb wyboru członków Rady: 

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

2) datę wyboru do Rady Rodziców Dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli 

i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów; 

3) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 
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a) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 

b) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden Rodzic lub opiekun ucznia Szkoły, 

c) do Rady Rodziców wybiera się jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  

d) komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,  

e) Wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację 

wyborów, 

f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,  

g) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów, 

h) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów, 

i) organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły, 

j) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie 

wyborów. 

13. 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. 

 

§ 43. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości Statutu Szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły; 

2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego swoich propozycji; wnioski 

i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 

Dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu Rodziców 

i w przypadkach wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce 

i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, 

indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, 

telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia); 
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7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad 

udziela Wychowawca, Pedagog Szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi Szkoły, organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 

4) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających 

przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia; 

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

8 dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności 

wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem 

zebrań. 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły 

 

§ 44. 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.  

 

§ 45. 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; 
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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; 

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

oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

8) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności; 

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących Szkoły a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza to dobra innych osób; 

10) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

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

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

12) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

13) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia; 

14) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce; 

15) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły; 

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

w życiu klasy i Szkoły; 

17) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

18) aktywnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze); 

19) składania wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych 

praw uczniów; 

20) pomocy materialnej. 

 

§ 46. 1. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) pedagoga szkolnego; 

3) Dyrektora Szkoły. 

2. Skarga powinna być złożona na piśmie.  

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

4. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.  
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§ 47. 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; nie nosić stroju, który zawiera obraźliwe elementy; 

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) w przypadku niewłaściwego zachowania przyznać się do popełnionego błędu i poddać to 

zachowanie krytycznej refleksji; 

8) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o higienę; 

9) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

10) przestrzegać zakazu palenia papierosów, e-papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków 

oraz innych środków odurzających; 

11) nosić obuwie zmienne na terenie szkoły; 

12) nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych: dziewczęta - biała bluzka, czarna lub 

granatowa spódnica, chłopcy – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie; 

13) szanować przekonania i poglądy innych; 

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

usprawiedliwiać; 

15) szanować i chronić mienie szkoły; 

16) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

17) godnie, kulturalnie i taktownie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o kulturę języka; 

18) dbać o swój wygląd estetyczny (fryzura, ubiór, minimalna ilość ozdób, brak makijażu i higiena 

osobista); 

19) uczniowie dojeżdżający mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych pod opieką 

nauczyciela świetlicy przed i po zakończonych zajęciach. uczeń może być zwolniony z powyższych 

zajęć na pisemną i osobistą prośbę rodzica i za zgodą nauczyciela świetlicy; 

20) 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. 

 

§ 48. 1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody. 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować: 

1) wychowawcy klas; 
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2) inni nauczyciele; 

3) Rada Rodziców; 

4) Dyrektor Szkoły; 

5) Samorząd Uczniowski; 

6) organizacje młodzieżowe. 

3. Nagroda może być przyznana za: 

1) wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce; 

2) 100% frekwencję; 

3) pracę społeczną; 

4) osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu; 

5) inne osiągnięcia. 

4. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwała wychowawcy klasy udzielona indywidualnie lub na forum klasy; 

2) pochwała samorządu klasowego lub szkolnego udzielona indywidualnie, wobec całej klasy lub 

wobec całej szkoły; 

3) pochwała Dyrektora Szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy, wobec Rady Pedagogicznej 

lub wobec całej szkoły jak i rodziców; 

4) nagroda rzeczowa; 

5) dyplom uznania; 

6) puchar; 

7) list pochwalny dla ucznia lub jego rodziców; 

8) medal dla ucznia lub jego rodziców; 

9) świadectwo z wyróżnieniem; 

10) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów; 

11) nagroda rzeczowa; 

12) stypendium naukowe lub sportowe; 

13) nagrody finansowane z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców. 

 

§ 49. 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. 

3. Kara może być udzielona za: 

1) nieprzestrzeganie Statutu Szkolnego; 

2) nieprzestrzeganie zarządzeń osób, organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania; 
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3) naruszanie przepisów lub zarządzeń pozaszkolnych udokumentowanych faktami oraz 

odpowiednim orzeczeniem; 

4) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi; 

5) dopuszczenie się kradzieży; 

6) wchodzenie w kolizję z prawem; 

7) demoralizację innych uczniów. 

4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę; 

2) upomnienie, nagana lub ostrzeżenie udzielone przez Dyrektora Szkoły; 

3) zakaz prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

4) zakaz udzielony przez Dyrektora Szkoły lub Samorząd Uczniowski w pełnieniu funkcji 

społecznej; 

5) zakaz uczestniczenia w wycieczkach; 

6) powiadomienie rodziców; 

7) pisemne powiadomienie Rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

8) powiadomienie Policji w przypadku: 

a) kradzieży (w porozumieniu z rodzicami dziecka pokrzywdzonego i na ich wniosek), 

b) bycia pod wpływem alkoholu na terenie szkoły, 

c) zażywania narkotyków, środków odurzających lub ich rozprowadzania na terenie szkoły, 

d) fizycznego i psychicznego znęcania się nad innymi uczniami, 

e) brutalności, 

f) dopuszczenia do innych wykroczeń, które naruszają ogólnie przyjęte zasady moralne 

i społeczne, 

g) obniżenia oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

5. Niedopuszczalne jest stosowanie kar naruszających nietykalność i godność osobistą 

uczniów.  

 

§ 50. 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor Szkoły do Kuratora 

Oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 49 ust. 4 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia; 

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

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

zapisane w Statucie lub obowiązujących regulaminach. Dyrektor Szkoły, po wyczerpaniu środków 

oddziaływania wychowawczego, może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów szkoły. 
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Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego. 

 

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

lub przyznanej nagrodzie. 

 

§ 52. 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej. Dyrektor Szkoły w terminie 

do 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

2. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Szkoły. Dyrektor 

Szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym 

zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.  

Rozdział 8 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

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

2. Szczegółowe kryteria oceniania zajęć edukacyjnych oraz zachowania znajdują się 

w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. 

 

§ 54. 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 oraz innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

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

na miarę swoich możliwości. 

5. 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. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie; 
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2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

§ 55. 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:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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 obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5. W klasach I–III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe, 

z wyjątkiem języka obcego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela 
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na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno 

procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

6. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej 

ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. nauczyciel na bieżąco informując 

ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, 

a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu 

uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania 

wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia. 

7. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz 

prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje 

dotyczące: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej 

i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, 

techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy 

o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody; 

2) rozwoju społeczno–moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań 

wobec wytworów kultury; 

3) rozwoju fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, 

postawa ciała, sprawność i zdrowie. 

8. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie 

opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko 

wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz 

do arkusza ocen. 

9. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej 

w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach 

pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 
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10. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy 

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku 

comiesięcznych konsultacji. 

11. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się 

ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV–VIII. 

W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym; 

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV–VIII. 

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

przez ucznia klasy I–III Szkoły Podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez Poradnię 

Psychologiczno–Pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.  

13. Oceny bieżące, śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według 

następującej skali słownej i cyfrowej: 

1) stopień celujący (cel) – 6; 

2) stopień bardzo dobry (bdb) – 5; 

3) stopień dobry (db) – 4; 

4) stopień dostateczny (dst) – 3; 

5) stopień dopuszczający (dop) – 2; 

6) stopień niedostateczny (ndst) – 1. 

14. W zapisach w dokumentacji szkolnej tylko przy ocenach cząstkowych dopuszcza się 

stosowanie symboli plus „+” i minus „-” oraz wprowadza się skróty: „np” – nieprzygotowany. 

15. W przypadku oceniania punktowego ustala się następujące przedziały punktowe na 

poszczególne oceny: 

1) 100%–90% - bdb; 

2) 89%-70% - db; 

3) 69%-50%  - dst; 

4) 49%-30% - dop; 

5) 29%-0% - ndst. 

 

§ 56. 1. Uczeń kl. I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia oceniono pozytywnie. 
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2. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania otrzymał oceny 

klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

3. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

4. Uczeń, który otrzymał, co najmniej jedną roczną ocenę niedostateczną lub nie zdał 

egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. W wyjątkowych sytuacjach 

uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w czasie nauki 

w Szkole Podstawowej promować ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego. 

5. Ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie 

tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną, albo inną poradnię specjalistyczną, oraz po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Uczeń kończy Szkołę Podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej 

uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił 

do Egzaminu Ósmoklasisty. 

 

§ 57. 1. W klasie ósmej Szkoły Podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza 

Egzamin poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań. 

2. Egzamin ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

3. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opracowuje informator zawierający szczegółowy opis 

wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania Egzaminu. 

4. Egzamin przeprowadza się w terminie ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

5. Egzamin organizuje się i przeprowadza zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną. 

6. Uczniowi z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do Egzaminu w formie 

dostosowanej do ich dysfunkcji. 

7. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty Egzaminu zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie Egzaminu zostały naruszone przepisy 

dotyczące jego przeprowadzania. 

8. Uczeń, który nie przystąpił do Egzaminu w wyznaczonym terminie albo przerwie Egzamin, 

przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 
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9. Uczeń, który nie przystąpił do Egzaminu w terminie do 31 sierpnia danego roku, powtarza 

ostatnią klasę oraz przystępuje do Egzaminu w następnym roku. 

10. Wynik Egzaminu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa 

na ukończenie szkoły. 

11. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach Egzaminu, Dyrektor Szkoły przekazuje 

uczniowi lub jego rodzicom. 

 

§ 58. 1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1)  śródrocznej i rocznej; 

2)  końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację 

śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym 

w Statucie Szkoły. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach 

I-III Szkoły Podstawowej w przypadku: 

1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2)  dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym; 

2)  roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych; 

3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

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

zachowania. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
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zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału 

oraz ocenianego ucznia. 

9. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest 

dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

10. Nauczyciele zobowiązani są na podstawie pisemnej opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

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

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

12. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie 

do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący 

zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie 

klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

13. Oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczycieli są ostateczne i mogą być zmienione tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego , jeżeli jest to ocena niedostateczna oraz w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego, jeżeli ocena klasyfikacyjna został wystawiona niezgodnie z prawem. 

14. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

15. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

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

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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17. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

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

drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców 

albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka. 

18. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika 

potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego 

języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

20. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 59. 1. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze z danego 

przedmiotu.  

2. W przypadku 1 godziny przedmiotu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania. 

3. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania nie 

zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe 

(nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych). 

4. Uczeń może w ciągu dnia otrzymać maksymalnie 2 oceny niedostateczne z odpowiedzi 

ustnych. O tym fakcie uczeń jest zobowiązany powiadomić nauczyciela przed lekcją. 

 

§ 60. 1. W Szkole Podstawowej w Gorzkowie obowiązują następujące normy dotyczące 

pisemnych zadań szkolnych: 

1) w ciągu tygodnia nie może być więcej niż 3 klasówki; 

2) o terminie i zakresie klasówki uczniowie muszą być poinformowani z tygodniowym 

wyprzedzeniem i odnotowaniem ołówkiem w dzienniku; 

3) prace klasowe muszą być sprawdzone w terminie 2 tygodniowym, omówione na lekcji i dane 

uczniowi do wglądu; 

4) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej należy zakończyć 

przeprowadzanie prac klasowych; 
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5) krótkie sprawdziany (kartkówki) mają sprawdzać wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech 

ostatnich lekcji. Winny być sprawdzone w terminie 1-tygodniowym, omówione i dane uczniowi 

do wglądu; 

6) sprawdzone i ocenione prace pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu i zwraca 

nauczycielowi. Prace są przechowane w szkole do początku następnego roku szkolnego; 

7) nie wszystkie prace muszą zawierać zadania na ocenę celującą; 

8) kartkówki i dyktanda nauczyciel sprawdza w terminie 3 dni lub do najbliższej lekcji. 

 

§ 61. 1. W I etapie edukacyjnym (kl. I-III) ocena z zachowania i poziom opanowania przez 

ucznia wiedzy, umiejętności oraz postaw ocenia się w sposób opisowy.  

2. Ocena opisowa musi zawierać opis umiejętności polonistycznych, matematycznych, 

przyrodniczych artystycznych i ruchowych. 

3. W klasach I–III dopuszcza się stosowanie ocen cząstkowych wyrażonych w skali 6, 5, 4, 3, 

2 i 1. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia kl. I-III winni co najmniej raz na trzy miesiące 

otrzymać informacje pisemne na temat postępów w nauce ich dziecka.  

5. Ustala się szkolne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program, wynikające 

z indywidualnych zainteresowań oraz potrafi wykorzystać je w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania,  

b) swobodnie korzysta z dostępnych zasobów informacji (w tym medialnych) w dowolnej 

formie, 

c) twórczo uczestniczy w organizowaniu procesu dydaktycznego, 

d) osiąga znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, 

e) jest współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno–oświatowym na forum szkoły lub 

środowiska (np. sesje popularno-naukowe, konkursy, wystawy, festiwale, przeglądy); 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem, wymagające 

korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte 

programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach, 

b) swobodnie korzysta z dostępnych zasobów informacji, analizuje je i opracowuje przy 

minimalnej pomocy nauczyciela, 

c) chętnie uczestniczy w organizowaniu fragmentów procesu dydaktycznego, 
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d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, 

e) jest aktywnym uczestnikiem imprez o charakterze kulturalno–oświatowym na forum szkoły 

i środowiska; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości przewidziane programem nauczania i poprawnie stosuje je 

w rozwiązaniach nieskomplikowanych zadań teoretycznych i praktycznych, samodzielnie 

wykonuje typowe zadania, 

b) pod kierunkiem nauczyciela uczestniczy w organizowaniu fragmentów procesu 

dydaktycznego, 

c) chętnie uczestniczy w wewnątrzszkolnych konkursach przedmiotowych i imprezach 

szkolnych; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) dość dobrze opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania w danej klasie, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim 

stopniu trudności,  

b) stara się samodzielnie rozwiązywać proste zadania, lecz wymaga częstego ukierunkowania 

ze strony nauczyciela,  

c) pod kierunkiem nauczyciela przygotowuje pewne fragmenty procesu lekcyjnego, 

d) sporadycznie uczestniczy w konkursach i imprezach szkolnych; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) wiadomości przewidziane programem nauczania opanował w sposób wybiórczy, ale braki 

nie przekraczają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) wykazuje chęć samodzielnej pracy oraz współpracy z nauczycielem, 

c) nie uczestniczy w konkursach i imprezach szkolnych i klasowych; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danej 

klasy, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązywać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet z pomocą 

nauczyciela, 

c) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, nie odrabia zadań domowych, 

d) nie wykazuje chęci samodzielnej pracy i współpracy z nauczycielem, 

e) nie uczestniczy w żadnych konkursach i imprezach szkolnych i klasowych. 
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§ 62. 1. Uczeń może otrzymać ocenę cząstkową za sprawdzian pisemny, odpowiedź ustną, test, 

referat, wykonanie pomocy naukowej, prezentację, udział w konkursie, quizie, pracę domową, 

zeszyt przedmiotowy i aktywność na lekcjach. Ocenę uzyskaną z kartkówek traktuje się tak, jak 

ocenę z odpowiedzi ustnych. 

2. Ilość ocen cząstkowych w okresie nie może być niższa niż 3. W wyjątkowych wypadkach 

(np. choroba) uczeń może być klasyfikowany z mniejszą ilością ocen. 

3. Uczeń ma prawo do „poprawy” oceny niedostatecznej otrzymanej z odpowiedzi ustnych 

w terminie 1 tygodnia od jej otrzymania. Nowa ocena zostaje wpisana obok wcześniej uzyskanej. 

Nie można poprawiać dyktand, wypracowań i prac domowych. Poprawa nie może się odbywać 

w czasie lekcji. 

 

§ 63. 1. W pierwszym etapie edukacji (kl. I-III) śródroczna i roczna ocena zachowania jest 

oceną opisową obejmującą następujące elementy: 

1) obowiązki szkolne: przygotowanie do lekcji, punktualność, sposób pracy, koncentracja uwagi, 

tempo pracy; 

2) umiejętność współżycia w klasie i szerszej grupie społecznej: kultura osobista, kontakty 

z rówieśnikami, relacje z nauczycielem i innymi pracownikami szkoły, zachowanie w miejscach 

publicznych. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2)  postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7)  okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 
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4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń na jego zachowanie 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

5. Oceną wyjściową jest ocena dobra. 

6. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję 

do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Na początku cyklu kształcenia wychowawca klasy razem z klasą ustalają zasady oceniania 

zachowania, które nie mogą być sprzeczne ze szkolnym systemem oceniania i zapoznaje z nimi 

rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Oceny cząstkowe zachowania uczeń otrzymuje za stosunek do obowiązków szkolnych 

i przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych, prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska. 

9. Nie powinien być pozostawiony bez oceny żaden, niewłaściwy czy też wzorowy przejaw 

zachowania ucznia, toteż do wstawiania ocen cząstkowych zobowiązani są wszyscy nauczyciele, 

jeśli taka potrzeba zaistnieje. 

10. Nauczyciel winien poinformować wychowawcę o wstawieniu cząstkowej oceny 

zachowania. 

11. Wszystkie oceny zachowania winny być jawne i uzasadnione. 

12. Oceny zachowania śródrocznej i rocznej dokonuje wychowawca klasy, po zapoznaniu się 

z opinią innych nauczycieli, uczniów przy jednoczesnym uwzględnieniu cząstkowych ocen 

zachowania. 

13. Wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia i rodziców o proponowanej ocenie 

zachowania w terminie 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

14. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. uczeń nie ma prawa 

odwołania się od proponowanej oceny zachowania. 

 

§ 64. 1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

1) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą; 

2) bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska; 

3) osiąga wyniki adekwatne do swoich możliwości; 

4) wykazuje duże zaangażowanie w pracy nad sobą; 

5) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 

6) jest zawsze dobrze przygotowany do lekcji, rozwija swoje zainteresowania i zamiłowania; 

7) nie spóźnia się bez powodu na lekcje i zajęcia szkolne; 
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8) potrafi zdobyć zaufania kolegów i nauczycieli; 

9) szanuje mienie szkoły i mienie kolegów; 

10) godnie reprezentuje szkołę; 

11) nosi stroje i obuwie zgodnie z regulaminem; 

12) dba o zdrowie i higienę osobistą; 

13) w czasie zajęć szkolnych i uroczystości zachowuje się wzorowo; 

14) zawsze chętnie pomaga w nauce słabszym kolegom; 

15) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma zawsze usprawiedliwione. 

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:  

1) zachowuje się kulturalnie w każdej sytuacji; 

2) dba o honor i tradycje szkoły; 

3) w nauce osiąga wyniki na miarę swoich możliwości; 

4) systematycznie odrabia prace domowe; 

5) jest zaangażowany w czasie lekcji; 

6) nie spóźnia się bez powodu na lekcje i zajęcia szkolne; 

7) dba o mienie szkoły i mienie kolegów; 

8) nosi stroje i obuwie zgodnie z normami przyjętymi w Statucie Szkoły; 

9) chętnie pomaga w nauce słabszym kolegom; 

10) dba o bezpieczeństwo, higienę i zdrowie własne i innych osób; 

11) nigdy nie ulega nałogom; 

12) okazuje szacunek drugiemu człowiekowi; 

13) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma zawsze usprawiedliwione. 

3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:  

1) najczęściej dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, 

czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i należycie; 

2) postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 

3) szanuje własną oraz cudzą pracę; 

4) nie używa wulgaryzmów; 

5) pracuje nad sobą; 

6) angażuje się w prace na rzecz zespołu klasowego; 

7) jest na ogół dobrze przygotowany do zajęć; 

8) uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

9) nie odmawia uczestnictwa w imprezach i uroczystościach szkolnych; 

10) nosi stroje i obuwie zgodnie z ustaleniami regulaminowymi; 

11) stara się pomagać w nauce słabszym kolegom; 
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12) stara się być punktualny, w ciągu semestru może mieć tylko 5 spóźnień wynikających 

z przyczyn obiektywnych; 

13) jest wolny od nałogów. 

4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:  

1) uzyskuje wyniki niższe od swoich możliwości; 

2) stara się być kulturalny wobec kolegów i pracowników szkoły; 

3) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, lecz wskazany przez nauczyciela wywiązuje się 

z powierzonych mu zadań; 

4) na lekcjach zachowuje się biernie, rzadko bierze czynny udział w lekcji; 

5) reaguje na uwagi dotyczące jego niewłaściwego postępowania w szkole i poza szkołą; 

6) stara się dbać o mienie szkoły i mienie kolegów; 

7) strój i wygląd zewnętrzny nie odbiega od ogólnie przyjętych norm, trzeba mu jednak 

przypominać o zmianie obuwia; 

8) nie prowokuje konfliktów, nie wszczyna bójek i nie znęca się nad słabszymi; 

9) nie ulega nałogom; 

10) zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się 

z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania; 

11) bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach; 

12) stara się być punktualny, w ciągu semestru może mieć tylko 5 spóźnień wynikających 

z przyczyn obiektywnych; 

13) stara się usprawiedliwić nieobecności, opuścił nie więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia; 

14) stara się pracować na sobą. 

5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 

1) osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości; 

2) zwykle jest nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, nie stara się właściwie zachowywać 

na imprezach szkolnych; 

3) sporadycznie narusza Statut Szkoły i inne regulaminy szkoły, zaniedbuje obowiązki ucznia; 

4) strój i wygląd zewnętrzny odbiega od przyjętych w Statucie Szkoły norm, nagminnie nie 

zmienia obuwia; 

5) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

6) nie stara się pracować nad sobą; 

7) sporadycznie jest uczestnikiem konfliktów i bójek; 

8) spożywa alkohol, pali papierosy lub e-papierosy, zażywa środki odurzające, ale nie namawia 

do tego kolegów; 

9) jego zachowanie jest zazwyczaj sprzeczne z zasadą uczciwości; 
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10) nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań; 

11) często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, uczeń lekceważy niebezpieczeństwo; 

12) jest niepunktualny, ma spóźnienia wynikające z przyczyn od niego zależnych, w liczbie 

7 spóźnień. 

6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: 

1) rażąco narusza Statut Szkoły, a środki wychowawcze zastosowane przez szkołę i dom nie 

odnoszą skutku; 

2) nagminnie opuszcza lekcje i celowo spóźnia się na zajęcia szkolne; 

3) wchodzi w konflikt z prawem; 

4) znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi; 

5) kradnie i wymusza pieniądze oraz inne rzeczy należące do kolegów; 

6) fałszuje dokumenty np. podpis rodzica; 

7) pali papierosy lub e-papierosy, spożywa alkohol i inne używki zagrażające jego zdrowiu; 

8) namawia, niekiedy zmusza do nałogów kolegów; 

9) świadomie niszczy mienie społeczne i mienie kolegów; 

10) z rozmysłem wszczyna konflikty i prowokuje bójki; 

11) działa w nieformalnych grupach; 

12) w kontaktach interpersonalnych jest przykry, cechuje go bardzo niska kultura osobista; 

13) posiada negatywny wpływ na kolegów; 

14) nie pracuje nad sobą; 

15) opuścił więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 

 

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

rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych.  

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę 

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 
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wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność 

rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

 

§ 66. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

ustnie. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym 

z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.  

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymywane są do wglądu według zasad: 

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez 

nauczyciela; 

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym 

danego przedmiotu. 

 

§ 67. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

 

§ 68. 1. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informuje ustnie ucznia 

o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. 

2. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy informuje rodziców ucznia pisemnie o przewidywanych dla niego ocenach 

niedostatecznych. Przygotowywana jest ona w 2 egzemplarzach. Podpisany przez rodzica 

egzemplarz wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji. 

3. Nie później niż na 10 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

wychowawcy informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
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edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie zaś 

informują swoich rodziców/prawnych opiekunów. 

 

§ 69. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III Szkoły Podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy oddziału. 

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły Podstawowej do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym 

roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne 

pozytywne oceny klasyfikacyjne.  

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w Indywidualnym 

Programie Edukacyjno-Terapeutycznym. 

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę. 

Rozdział 9 

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

 

§ 70. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

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

wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych w przepisach oświatowych. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, 

odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

9. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.  

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się 

z uczniem i jego rodzicami.  

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

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 12, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

14. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych. 
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15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z wyjątkiem oceny 

niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

§ 71. 1. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z zajęć, z których otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną. Dotyczy to ucznia, 

który w wyniku klasyfikacji rocznej lub semestralnej otrzymał taką ocenę z:  

1) jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

albo 

2)  jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

3. Roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego 

jest ostateczna.  

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

programowo wyższej.  

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

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

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, 

że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej,  

 

§ 72. 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił 

do Egzaminu Ósmoklasisty. 

2. Uczeń Szkoły Podstawowej, który nie spełnił warunków wymienionych w ust. 1, powtarza 

ostatnią klasę szkoły – klasę ósmą. 

Rozdział 10 

Organizacja Oddziału Przedszkolnego 

 

§ 73. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Oddział Przedszkolny działający przy 

Szkole Podstawowej w Gorzkowie, ul. Główna 7, 22-315 Gorzków. 

 

§ 74. 1. Odział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty 

oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób 
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dostosowany do potrzeby i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami 

i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 

i higieny. 

2. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym 

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym 

i przyrodniczym; 

2) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, rówieśników innych ludzi 

i otaczającego świata; 

3) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków 

umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”; 

4) zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji, 

bezpieczeństwa, tolerancji i poczucia własnej wartości; 

5) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka; 

6) pomoc i wspieranie rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi. 

3. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) w ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka: 

a) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości plastycznej, 

muzycznej, ruchowej i werbalnej, 

b) umożliwienie dziecku poznawanie oraz rozumienie siebie i otaczającego świata, 

c) stworzenie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poznawczych 

poprzez odkrywanie i badanie, 

d) wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej, 

wspólnocie, 

e) budowanie systemu wartości, 

f) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego 

wychowania, 

g) rozwijanie u dzieci takich cech charakteru, jak samodzielność i poczucie odpowiedzialności, 

życzliwości i uczciwości, 

h) prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków, 

i) ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości rozwojowe, 

j) wykorzystanie w pracy wychowawczo–dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki 

w postaci koncepcji pracy i nowatorskich metod pracy, 

k) stosowanie w pracy z dzieckiem otwartych form pracy, 
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l) organizowanie procesu wychowawczo–dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem 

i przestrzeganiem praw dziecka; 

2) w ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka - współdziałanie z rodzicami 

w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci z przestrzeganiem praw należnych rodzinom, 

w szczególności: 

a) przekazywanie rzetelnych informacji o postępach i trudnościach ich dzieci,  

b) uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka, 

c) umożliwienie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku 

przedszkolnym, 

d) pomaganie w nawiązywaniu współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną lub inna 

specjalistyczną poradnią w przypadku, gdy dziecko wymaga pomocy specjalistycznej; 

3) w ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole: 

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa, 

b) rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, 

c) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia symboli 

graficznych, 

d) rozwijanie samodzielności dziecka. 

 

§ 75. 1. Oddział przedszkolny czynny jest w dni pracy szkoły od godziny 8.00 do godziny 

13.00. 

2. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin, w tym wymiar zajęć przeznaczonych 

na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 3 godziny. 

3. Na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, dzienny wymiar godzin 

może być wydłużony przy grupie minimum 10 dzieci. 

 

§ 76. 1. Oddział przedszkolny przyjmuje dzieci w wieku 3–5 lat z terenu Gminy Gorzków. 

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są w pierwszej kolejności: 

1) dzieci samotnych matek (ojców); 

2) dzieci rodziców pracujących zawodowo; 

3) dzieci rodziców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności; 

4) dzieci z rodzin zastępczych; 

5) dzieci 5- i 4-letnie. 

3. Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego są wydawane i przyjmowane przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej od 1 lutego do 31 marca każdego roku. 
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4. W ciągu roku mogą być przyjęte dzieci, o ile są wolne miejsca. 

5. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 osób. 

§ 77. 1. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego zgodnie 

z ich rozwojem psychofizycznym; 

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania ich godności osobistej; 

3) życzliwego i przedmiotowego traktowania w procesie wychowawczo–dydaktycznym; 

4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; 

5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych; 

6) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej; 

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

8) korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej za zgodą 

rodziców. 

2. W oddziale przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów 

lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie 

dziecka. 

 

§ 78. 1. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają obowiązek: 

1) zgodnie współpracować z innymi dziećmi i szanować odrębność każdego kolegi; 

2) nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć; 

3) nie niszczyć zabawek, pomocy i mienia oddziału przedszkolnego; 

4) zdyscyplinowanie zgłaszać się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek. 

 

§ 79. 1. Wychowankowie oddziału przedszkolnego muszą być ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice za pośrednictwem oddziału 

przedszkolnego. 

 

§ 80. 1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego 

w przypadku, gdy: 

1) dziecko nie uczęszcza do oddziału przedszkolnego dłużej niż 3 tygodnie bez stosownego 

usprawiedliwienia; 

2) dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1–2 razy w tygodniu lub rzadziej); 
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3) rodzice zalegają z odpłatnością za świadczenia ustalone przez Radę Gminy przez dwa okresy 

rozliczeniowe; 

4) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków 

punktu; 

5) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii 

rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka; 

6) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiający prawidłowy 

proces wychowania i kształcenia w grupie. 

 

§ 81. 1. Zapewnia się dzieciom w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć 

poza punktem, bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) powierzenie grupy opiece nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie wychowania 

przedszkolnego. Dla poprawy bezpieczeństwa dzieci dopuszcza się zatrudnienie osób 

bez przygotowania pedagogicznego po spełnieniu warunków określonych w § 4c Rozporządzenia; 

2) organizowanie i prowadzenie zajęć i zabaw na wyznaczonych terenach ze sprzętem 

dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci; 

3) zapewnienie opieki przez nauczyciela w trakcie zajęć poza terenem placówki (spacery, 

wycieczki). Nauczycielowi mogą pomagać rodzice i stażyści. 

 

§ 82. 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego: 

1) rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzania do i odbierania dzieci z oddziału 

przedszkolnego, bądź przez osoby przez nich wskazane i upoważnione; 

2) respektowanie przez nauczycieli pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców odnośnie 

odbierania dzieci przez osoby wskazane w oświadczeniu; 

3) dziecko nie będzie wydawane osobom w stanie wskazującym na spożycie przez nie alkoholu 

lub środków odurzających; 

4) dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.00, a odbierać o wyznaczonej godzinie zakończenia 

zajęć; 

5) w drodze do oddziału przedszkolnego i drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dzieci 

odpowiadają rodzice. 

 

§ 83. 1. W ramach dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego prowadzone jest 

co najmniej nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie podstawy programowej. 

2. Na życzenie rodziców mogą być wprowadzone dodatkowe zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze na zasadzie pełnej odpłatności rodziców. 
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3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut 

dla dzieci 3 – 4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5 letnich. 

4. Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz 

wyżywienie dziecka rodzice ponoszą odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą Rady 

Gminy Gorzków. 

 

§ 84. Oddział przedszkolny funkcjonuje w dni robocze przez 10 miesięcy w roku z przerwą 

wakacyjną od 01 lipca do 31 sierpnia. 

 

§ 85. 1. Zadania nauczyciela: 

1) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa 

rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju przez: 

a) uzyskiwanie przez rodzica rzetelnej informacji od nauczyciela na temat dziecka, jego 

zachowania i rozwoju podczas spotkań indywidualnych rodzica z nauczycielem, 

b) organizowanie zajęć otwartych, wystaw prac dziecięcych, 

c) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, 

d) organizowanie zebrań z rodzicami; 

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo–dydaktycznej oraz jest odpowiedzialność 

za jej jakość. Nauczyciel: 

a) sporządza miesięczny plan pracy wychowawczo–dydaktycznej i opiekuńczej, 

b) systematycznie diagnozuje zdobytą przez dzieci wiedzę i umiejętności wykorzystując 

własne narzędzia badawcze, 

c) uwzględnia wnioski wynikające z przeprowadzonej diagnozy do dalszej pracy z dziećmi, 

d) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je w kartach obserwacji dzieci dla poszczególnych 

grup wiekowych, 

e) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno–pedagogiczną, 

logopedyczną, opiekę zdrowotną poprzez współpracę z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną (psycholog, logopeda) oraz Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Gorzkowie, 

f) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich 

rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, 
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ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich 

w działalność oddziału przedszkolnego, 

g) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. 

Rozdział 11 

Klasy dotychczasowego gimnazjum 

 

§ 86. 1. Od dnia 1 września 2017 r. szkoła prowadzi klasy dotychczasowego 

Gimnazjum w Gorzkowie, z tym że: 

1) w roku szkolnym 2017/2018 oddziały klas II i III; 

2) w roku szkolnym 2018/2019 oddziały klas III. 

2. Klasy dotychczasowego gimnazjum realizują zadania określone w ustawie o systemie 

oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych tych uczniów oraz potrzeb 

środowiska. 

3. Prowadzenie kształcenia i wychowania w klasach dotychczasowego gimnazjum służy 

rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy 

i świata. 

4. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego rozwoju, dba 

o wszechstronny rozwój każdego ucznia, przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków 

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

sprawiedliwości i wolności. 

5. Umożliwia uczniom wykorzystywanie posiadanych wiadomości podczas wykonywania 

zadań i rozwiązywania problemów, kształtuje u uczniów postawę warunkującą sprawne 

i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, przygotowuje uczniów do życia 

w społeczeństwie informacyjnym, kontynuuje kształcenie umiejętności posługiwania się językiem 

polskim, w tym dba o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów oraz przygotowuje uczniów 

do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz do uczenia się przez całe życie. 

 

§ 87. 1. Nadrzędny cel pracy edukacyjnej – to wszechstronny rozwój ucznia. Cel ten osiągamy 

poprzez harmonijną realizację przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności i wychowania. 
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2. Klasy dotychczasowego gimnazjum w zakresie nauczania zapewniają uczniom 

w szczególności realizację podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

z uwzględnieniem warunków i sposobów jej realizacji: 

1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów; 

2) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach 

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

3) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 

codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

4) umiejętność pracy zespołowej; 

5) umiejętność odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji; 

6) umiejętność uczenia się; 

7) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 

8) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym. 

3. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej 

odpowiedzialności; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia 

i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 

przygotowania do publicznych wystąpień; 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania 

obowiązujących norm; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych; 

4. Nauczyciele w swej pracy wychowawczej, wspierając rodziców, zmierzają do tego, aby 

uczniowie: 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym); 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie; 
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3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji na danym etapie; 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność 

za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych; 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych; 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów; 

5. Klasy dotychczasowego gimnazjum realizują swoje zadania we współpracy z rodzicami, 

Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami młodzieżowymi. 

6. Cele i zadania klas dotychczasowego gimnazjum realizowane są w procesie obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć lekcyjnych. Szczegółowy sposób realizacji zadań w każdym roku 

określa: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

7. Klasy dotychczasowego gimnazjum zapewniają uczniom pełną swobodę religijną, 

możliwość uczęszczania na lekcje religii zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

8. Klasy dotychczasowego gimnazjum sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich 

potrzeb poprzez: 

1) zorganizowanie zajęć świetlicowych; 

2) umożliwienie spożywania posiłków; 

3) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej; 

5) prowadzenie szkolnego koła sportowego. 

9. W klasach dotychczasowego gimnazjum organizuje się pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

10. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 
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2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu 

ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów 

działań wspierających dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

11. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

3) innymi szkołami i placówkami 

4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

5) instytucjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców; 

2) ucznia; 

3) Dyrektora Szkoły 

4) pracownika socjalnego; 
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5) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem; 

6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

7) asystenta rodziny; 

8) kuratora sądowego; 

9) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

13. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z: 

1) wybitnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się ; 

6) zaburzeń komunikacji językowej; 

7) choroby przewlekłej; 

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) niepowodzeń edukacyjnych; 

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

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, z tym związanych 

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów 

wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań 

i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

6) zajęć socjoterapeutycznych; 

7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

9) porad dla uczniów; 
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10) klas terapeutycznych; 

11) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej.  

15. W klasach dotychczasowego gimnazjum obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania 

Indywidualnych Możliwości i Potrzeb Edukacyjnych Uczniów. 

16. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

17. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel 

edukacji przedmiotowej składa wniosek do Dyrektora Szkoły o objęcie ucznia opieką zespołu. 

18. W klasach dotychczasowego gimnazjum organizuje się kółka zainteresowań zgodnie 

z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8. 

19. Organizowane w klasach dotychczasowego gimnazjum konkursy, olimpiady, turnieje 

stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów 

objęci są specjalna opieką nauczyciela. 

20. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych 

i fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia 

i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

21. Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 

trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających 

z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć 

edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób. 

22. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica.  

23. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych 

i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 
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24. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa, niż określona w ust 21. 

25. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły, 

po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii zespołu. 

26. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, 

a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy. 

27. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

1) korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie 

terapii pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów; 

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia 

komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie 

logopedii. Liczba uczestników zajęć do 4 dzieci; 

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów 

z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników 

zajęć wynosi do 10 uczniów.  

28. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

1)  godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, 

natomiast zajęć specjalistycznych – 60 minut; 

2)  w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć specjalistycznych w czasie 

krótszym niż 60 minut z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych 

zajęć. 

29. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

30. Nauczyciele, wychowawcy rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania 

i uzdolnienia. 

31. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. Inne zadania to w szczególności:  

1)  nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami; 

2)  w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele 
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niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym 

przypadku wychowawcę klasy; 

3)  wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi 

taką potrzebę; 

4)  w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas 

planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

5)  wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami 

i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami 

6)  Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w klasach 

dotychczasowego gimnazjum. 

32. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje Dyrektor 

Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

33. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy.  

34. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 

35. Zajęcia, o których mowa w pkt 34 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu. 

36. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu 

prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej 

oraz pomoc nauczyciela. 

37. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda 

oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych: 

1)  w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasach dotychczasowego 
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gimnazjum, w tym ustalenie dla ucznia form, zakresu i sposobu udzielania tej pomocy, jest 

zadaniem zespołu wspierającego, powołanego przez Dyrektora Szkoły, o którym mowa 

w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt. 2 i 3 Ustawy. Podczas planowania 

i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się 

wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

2)  formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w Indywidualnym 

Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami; 

3)  nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami; 

4)  w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają 

w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie 

z przepisami wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej 

zgodnie z przepisami; 

5)  o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz o ustalonych formach, 

okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje 

pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia. 

38. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 

w Krasnymstawie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

39. Do zadań pedagoga, psychologa należy:  

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w klasach dotychczasowego gimnazjum w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb; 

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

i młodzieży; 

5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
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7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

40. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2)  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

3)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

4)  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej w klasach dotychczasowego 

gimnazjum; 

5)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

41. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w klasach dotychczasowego gimnazjum zapewniają poradnie oraz 

placówki doskonalenia nauczycieli. 

42. W klasach dotychczasowego gimnazjum zapewnia się uczniom z orzeczoną 

niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: 

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

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;  

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

43. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym (od 2 do 5 godzin). 

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

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

psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne 

nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących 
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warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

45. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  

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

rodzinnym 

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

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej 

klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

48. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania Dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, 

w których zajęcia są realizowane.  

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

indywidualnego nauczania  oraz formy i zakres pomocy psychologiczno–pedagogicznej.  

50. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego realizowanych bezpośrednio z uczniem 

wynosi dla uczniów klasach dotychczasowego gimnazjum od 10 do 12 godzin. 

51. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 50 realizuje się w ciągu co najmniej 

3 dni. 

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

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

osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu 

szkoły.  

 

§ 88. 1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje 

uchwały zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, 

powiadamiając o tym organ prowadzący. 

2. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. 

3. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet. 

4. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a rodzicem. 

5. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 

6. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. 

7. W związku z powyższym wydaje polecenia wszystkim organom szkoły, jeżeli działalność 

tych organów narusza interesy klas dotychczasowego gimnazjum i nie służy rozwojowi jego 

wychowanków. 
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8. Dyrektor może zawiesić wykonanie uchwały Rady Rodziców, jeżeli jest ona sprzeczna 

z prawem lub interesem klas dotychczasowego gimnazjum. W terminie określonym regulaminem 

Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

9. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa w pkt. 8, Dyrektor przekazuje sprawę 

do rozstrzygnięcia przez organ prowadzący. 

10. W sprawach spornych ustala się co następuje: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem 

przewodniczącego klasowego; 

2) Rzecznik Praw Ucznia wraz z przewodniczącym SU w uzgodnieniu z opiekunem SU 

przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu 

rozstrzyga sporne kwestie; 

3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne. 

 

§ 89. 1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

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

arkusz organizacji w klasach dotychczasowego gimnazjum opracowany przez Dyrektora. Arkusz 

organizacji w klasach dotychczasowego gimnazjum zatwierdza organ prowadzący 

po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Szczegółowe zasady oceniania zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.  

4. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30. Uczniowie ci w jednorocznym 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba z obwodu 

ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. 

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy. 

6. Podstawową formą pracy w klasach dotychczasowego gimnazjum są zajęcia dydaktyczne 

i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym: 

1) godzina lekcyjna trwa 45 min; 

2) godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut. 
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7. Oddział należy podzielić na grupy przy nauczaniu. Zasady podziału oddziału na grupy 

określają aktualne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

8. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, nauczanie 

języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, zajęcia wychowania fizycznego, 

które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

9. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują skończenia klas 

dotychczasowego gimnazjum w normalnym trybie, można organizować klasy przysposabiające do 

pracy zawodowej: 

1) klasę organizuje Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne 

przepisy; 

2) Dyrektor kieruje ucznia do klasy, o której mowa w pkt.1 na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając 

wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

10. Biblioteka dla klas dotychczasowego gimnazjum jest pracownią szkolną, służącą realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Zadaniem biblioteki jest: 

1)  gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie różnych źródeł informacji; 

2)  obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;     

3)  prowadzenie działalności informacyjnej; 

4)  zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5)  podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6)  wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7)  przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystanie z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8)  rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9)  kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10)  organizacja wystaw okolicznościowych, konkursów recytatorskich, literackich; 

11)  współpraca z rodzicami poprzez popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

12)  informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

11. Do zadań bibliotekarza należy: 

1)  w zakresie pracy pedagogicznej: 

a)  organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej, 
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b)  wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem 

różnorodnych źródeł informacji, 

c)  wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł 

wykraczających poza program nauczania, 

d)  przygotowywanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,  

e)  organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

f)  wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji 

niezbędnych do realizacji programu nauczania;  

2)  w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a)  gromadzenie zbiorów, kierując się potrzebami uczniów, nauczycieli i rodziców, 

b)  ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c)  wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d)  wypożyczanie , udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych,  

e)  prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki; 

3)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji poprzez: 

a)  gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,  

b)  gromadzenie i wypożyczanie bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 

c)  pomoc w poszukiwaniu źródeł w doborze literatury, 

d)  udzielanie porad bibliograficznych,  

e)  kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji; 

4)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez: 

a)  komputeryzację biblioteki szkolnej,  

b)  wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne; 

5)  rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów 

nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a)  konkursy czytelnicze, literackie, recytatorskie,  

b)  wystawy i kiermasze książki; 

6)  organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez: 

a)  wycieczki edukacyjne, 

b)  koła zainteresowań, 

c)  spotkania i imprezy edukacyjne; 

7)  współpraca biblioteki szkolnej z uczniami poprzez: 

a)  poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

b)  pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 
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c)  pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, 

d)  informacja o stanie czytelnictwa, 

e)  prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego; 

8)  współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami poprzez: 

a)  udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b)  pomoc w poszukiwaniu informacji niezbędnych do realizacji programu nauczania,  

c)  przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas, 

d)  umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim, 

e)  współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 

szkolnych oraz kół zainteresowań, w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, 

także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia; 

9)  współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami poprzez: 

a)  wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, 

b)  informowanie rodziców o aktywności czytelniczej uczniów, 

c)  organizacja wycieczek do innych bibliotek. 

12. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane 

z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną. 

13. Do zadań Pedagoga należy:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej;  

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania. 

7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

8) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami 

 

§ 90. 1. W klasach dotychczasowego gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz innych 

pracowników administracyjnych i obsługi. 
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2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

3. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy; 

2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy, przestrzegać 

zapisów statutowych; 

3) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

4) usuwać drobne usterki, względnie zgłaszać Dyrektorowi ich występowanie w pracowniach 

o zwiększonym ryzyku wypadkowości, egzekwować przestrzeganie regulaminów; 

5) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu; 

6) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów; 

7) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

8) przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

9) dbać o prawidłowość językową uczniów; 

10) stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi kryteriami; 

11) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne; 

12) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną; 

13) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt; 

14) aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych; 

15) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania; 

16) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form 

oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

4. W klasach dotychczasowego gimnazjum powołuje się zespoły nauczycieli uczących 

w jednym oddziale oraz zespoły problemowo-zadaniowe 

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.  

6. Do zadań zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale należy: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

3) stymulowanie osiągnięć uczniów; 

4) opiniowanie przygotowywanych autorskich programów nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

7. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących 

w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”.  
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8. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, 

by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania. 

9. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

10. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego. Wychowawca pełni funkcję w stosunku 

do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy szkoły, chyba że Rada 

Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam 

nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę. 

11. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ma prawo zmiany wychowawcy w trakcie roku 

szkolnego. 

12. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

13. Do realizacji swoich zadań, o których mowa wyżej, wychowawca winien: 

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych; 

3) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych; 

4) współpracować z Pedagogiem szkolnym; 

5) współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu; 

9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 

godności osoby ludzkiej; 

10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu 

się ucznia; 

11) powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym 

na miesiąc przed zakończeniem okresu; 

12) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia przewidywanych dla niego 

stopniach okresowych/rocznych; 

13) uczestniczyć w zebraniach (wywiadówkach); 
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14) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, 

arkusze ocen, plany wychowawcze, świadectwa szkolne); 

15) wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

14. Dla klas dotychczasowego gimnazjum powołany jest koordynator ds. bezpieczeństwa, 

integrujących działania wszystkich podmiotów szkolnych/nauczycieli, uczniów i wychowanków, 

rodziców oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa. Do podstawowych 

zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa należy: 

1) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego; 

2) opracowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe, w którym uwzględnia się realne 

występujące zagrożenie, a także te, które mogą wystąpić na skutek pojawienia się w innych 

szkołach; 

3) zbieranie i analizowanie informacji o występujących w szkole i okolicach zagrożeniach 

i przekazywanie ich Dyrektorowi szkoły, nauczycielom i rodzicom; 

4) podejmowanie działań eliminujących występujące zagrożenia w okolicach szkoły poprzez 

zgłaszanie takich przypadków Policji, władzom lokalnym, straży pożarnej, straży miejskiej, służby 

zdrowia; 

5) koordynowanie działań nauczycieli, innych pracowników szkoły i uczniów w zdarzeniach 

kryzysowych; 

6) podejmowanie czynności w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów popełnienia 

czynu karalnego; 

7) opracowanie form i metod działalności informacyjnej np. występowanie w roli rzecznika 

w kontakcie z mediami; 

8) opracowanie zasad i sposobu współpracy ze służbą zdrowia i Policją; 

9) dokumentowanie podejmowanych działań; 

10) koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole 2 razy do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

składa sprawozdanie i wnioski wynikające ze swojej działalności; 

11) koordynator na bieżąco informuje Dyrektora Szkoły o wszystkich podejmowanych działaniach. 

 

§ 91. 1. Uczniowie w klasach dotychczasowego gimnazjum podlegają obowiązkowi 

szkolnemu, który trwa do 18 roku życia. 

2. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej 

dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 
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3. Uczeń klas dotychczasowego gimnazjum ma prawo: 

1) do pracy na lekcjach dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości; 

2) nabyć wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową kształcenia ogólnego; 

3) do uzyskania pomocy specjalistycznej; 

4) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

5) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania; 

6) korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

7) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

8) poszanowania swej godności; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

10) swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich; 

11) korzystania z pomocy doraźnej (finansowej) w miarę posiadanych przez szkołę środków; 

12) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

13) nietykalności osobistej; 

14) bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

15) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów; 

16) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odpowiednim regulaminem; 

17) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

18) oceny pracy domowej wg przyjętych zasad; 

19) przerwy międzysemestralnej; 

20) intymności i dyskrecji ze strony nauczycieli w sprawach osobistych, stosunkach rodzinnych, 

korespondencji, przyjaźni i uczuć; 

21) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających na terenie szkoły; 

22) zwrócić się do Pedagoga szkolnego, Rzecznika Praw Ucznia lub wychowawcy, którzy udzielą 

mu pomocy i poinformują o instytucjach udzielających pomocy uczniom, których prawa są 

naruszane; 

23) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) zachować się na terenie szkoły i poza nią w sposób odpowiedzialny; 

2) postępować zgodnie ze Statutem Szkoły – dbać o honor, dobre imię i poszanowanie tradycji; 

3) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 



Statut Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 

98 

 

4) kierować się w życiu uznanymi wzorcami postępowania i właściwym systemem wartości 

wyniesionym z domu rodzinnego i naszego kręgu kulturowego; 

5) w przypadku niewłaściwego zachowania potrafi przyznać się do popełnienia błędu i poddać to 

zachowanie krytycznej refleksji; 

6) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym; 

7) dba o wygląd, higienę osobistą i zdrowie unikając zagrożeń związanych z uzależnieniami 

(nie pić alkoholu, nie palić tytoniu, nie używać e-papierosów, a także być w posiadaniu na terenie 

szkoły, nie używać środków odurzających) oraz nie wnosić na teren szkoły substancji oraz innych 

przedmiotów zagrażających  zdrowiu lub życiu;  

8) nie używa telefonu komórkowego na lekcjach (w przypadku, gdy nauczyciel zauważy, 

że uczeń używa telefonu komórkowego, wpisuje zaistniałą sytuację w zeszycie uwag. Wpisy 

uwzględniane będą przy ustalaniu oceny z zachowania.); 

9) na terenie szkoły nie wolno używać telefonu komórkowego do nagrywania, filmowania 

i robienia zdjęć bez wiedzy i zgody nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły. Naruszenie 

tego zakazu może skutkować obniżeniem oceny z zachowania; 

10) rzetelnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności; 

11) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych; 

12) otwarcie na otaczający go świat i korzystanie z różnych źródeł wiedzy; 

13) poszukiwanie nowych obszarów dla swej aktywności oraz sposobów rozwiązywania 

problemów, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach własnych; 

14) stawianie sobie celów wymagających pomysłowości i konsekwencji w działaniu; 

15) podejmowanie właściwych decyzji; 

16) właściwie zachowywać się na lekcji tj. nie zakłócać pracy innym uczniom oraz nauczycielowi; 

17) być przygotowany do lekcji; 

18) postępować w sposób uczciwy, prawy i prawdomówny; 

19) doceniać zaufanie w kontaktach z ludźmi i starać się na nie zasłużyć; 

20) rozumieć zasadę lojalności wobec różnych grup, a w przypadkach konfliktowych wybierać 

drogę szczerości i prawdomówności; 

21) umiejętnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania; 

22) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego; 

23) szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających; 

24) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 

25) dbać o ład i porządek w szkole; 

26) zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły; 

27) ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości; 
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28) motywacji i odmienności kulturowej ludzi; 

29) słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron; 

30) korzystać właściwie z dóbr kultury, środowiska przyrodniczego; 

31) szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze; 

32) uczeń ma obowiązek uczęszczania do szkoły w stroju schludnym i estetycznym. Podczas 

ważnych uroczystości szkolnych uczniowie przychodzą do szkoły w stroju odświętnym 

tj. dziewczęta – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica; chłopcy – biała koszula, czarne lub 

granatowe spodnie. 

5. Uczeń klas dotychczasowego gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 

6. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, 

Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

7. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas dotychczasowego gimnazjum: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom lub list pochwalny; 

4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów; 

5) nagrody rzeczowe; 

6) nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców; 

7) uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) wpisanie uwagi do dziennika; 

2) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

3) upomnienie Dyrektora Szkoły; 

4) upomnienie Dyrektora udzielone w otoczeniu rodziców lub opiekunów prawnych; 

5) zakaz uczestnictwa w wycieczkach i imprezach pozalekcyjnych zorganizowanych jako 

nagroda; 

6) powiadomienie Policji, Społecznego Inspektora ds. Nieletnich; 

7) przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły; 

8) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia. 

9. Za wszelkie szkody (w tym materialne) wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice, o ile 

to możliwe uczeń musi je usunąć sam. 
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10. O stosowaniu kar decyduje nauczyciel na danej lekcji lub nauczyciel dyżurujący, 

wychowawca, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. 

Decyzje o przeniesieniu do innej klasy podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

Decyzję o powiadomieniu Policji lub Społecznego Inspektora ds. Nieletnich podejmuje Dyrektor 

w porozumieniu z wychowawcą i Pedagogiem szkolnym: 

1)  od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele Samorządu 

Uczniowskiego mogą w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od dnia 

nałożenia kary. Dyrektor w porozumieniu z Pedagogiem szkoły, Samorządem Uczniowskim lub 

Radą Pedagogiczną rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 

a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 

b) odwołać karę, 

c) zawiesić warunkowo wykonanie kary; 

2)  od decyzji Dyrektora odwołanie nie przysługuje. 

11. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, 

gdy ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 

2) dopuszcza się kradzieży; 

3) wchodzi w kolizję z prawem; 

4) demoralizuje innych uczniów; 

5) permanentnie narusza postanowienia Statutu. 

12. Uczeń może być skreślany z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia 

do innej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jego Dyrektora. 

 

§ 92. 1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry. Terminy rozpoczęcia i zakończenia semestrów 

regulują rozporządzenia. 

2. Oceniamy według skali obowiązującej w rozporządzeniu MEN. w sprawie zasad oceniania, 

klasyfikowania i promowania. 

3. Przedmiotem oceny jest: 

1) przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych; 

2) wykorzystanie własnych możliwości; 

3) prezentowana wiedza; 

4) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; 

5) praktyczne wykorzystanie wiedzy; 

6) estetyka wykonywanych prac. 
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4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

§ 93. 1. Pod pojęciem wymagań edukacyjnych rozumiemy oczekiwane osiągnięcia ucznia 

polegające na skutecznych działaniach w określonych sytuacjach. 

2. Nauczyciele corocznie na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców 

o obowiązujących wymaganiach edukacyjnych, poprzez poinformowanie ustne oraz wywieszenie 

na tablicy pracowni szkolnej lub wyłożenie w bibliotece szkolnej. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania, warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

5. Ocenianie dzieli się na: 

1) bieżące (cząstkowe) określające poziom wiadomości i umiejętności ze zrealizowanej części 

programu nauczania; 

2) śródroczne ocenianie (klasyfikowanie) na koniec I semestru; 

3) końcoworoczne (klasyfikowanie) na koniec roku szkolnego. 

6. Oceny ustala się w stopniach według następującej skali słownej i cyfrowej: 

1)  celujący - 6; 

2) bardzo dobry - 5; 
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3)  dobry - 4; 

4)  dostateczny - 3; 

5)  dopuszczający - 2; 

6)  niedostateczny - 1.  

7. W dokumentacji szkolnej przy wystawianiu ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie 

plusów i minusów, ale prace pisemne oceniane są pełnym stopniem stosowanej skali oraz 

wprowadza się skróty ,,np” - nieprzygotowany, ,,nb” - nieobecny. 

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

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - 

także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

9. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 

1)  w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia 

ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego 

na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania 

fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania 

edukacyjne do możliwości ucznia.   

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

na zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, 

chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji 

wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). 

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

10. Oceny okresowe i roczne winny być wyrażone pełnym stopniem stosowanej skali 

(słownie). 

11. Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych stosuje się średnią ważoną. 

Poszczególnym ocenom cząstkowym nadaje się odpowiednią wagę tj: odpowiedzi ustne, aktywność 

na lekcji, praca domowa - 1, krótkie prace pisemne - 2, prace klasowe, pisemne sprawdziany, prace 

nad projektem, testy semestralne, egzaminy próbne - 3 
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§ 94. 1. Celujący otrzymuje uczeń, który: 

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje 

także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy; 

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na zawodach sportowych i innych, na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2. Bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3. Dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale 

opanował je na poziomie znacznie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 

programowych;  

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne. 

4. Dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych; 

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

5. Dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności. 

6. Niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 
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2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

7. W przypadku oceniania punktowego ustala się następujące przedziały procentowe 

na poszczególne oceny: 

1)  celujący - zadania wykraczające poza program nauczania; 

2)  bardzo dobry - 100%-92%; 

3)  dobry - 91%-75%; 

4)  dostateczny - 74%-50%; 

5)  dopuszczający - 49%-33%; 

6)  niedostateczny - 32%-0%. 

8. Każdy nauczyciel ma obowiązek posiadać Przedmiotowy System Oceniania zgodny 

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

9. Warsztat pracy nauczyciela zapewnia efektywne i obiektywne ocenianie. 

10. Oceniamy mocne strony wiadomości i umiejętności ucznia, a nie braki. 

11. Z przedmiotów typu: wychowanie do życia w rodzinie oraz przy realizacji ścieżek 

edukacyjnych dopuszcza się możliwość zaliczania ich. Nauczyciel prowadzący zajęcia określa 

formę i tryb zaliczenia. 

12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć oraz 

z religii (etyki) i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

13. Uczeń klasy trzeciej, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązujących 

zajęć oraz z religii (etyki) i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią oceń co najmniej 4,75, 

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

z wyróżnieniem. 

14. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie pisemnej opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 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. 

15. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) 

ocenę klasyfikacyjną 

 

 

 



Statut Szkoły Podstawowej w Gorzkowie 

105 

 

§ 95. 1. Zachowanie oceniamy według skali: 

1)  wzorowe - wz; 

2)  bardzo dobre - bdb; 

3)  dobre - db; 

4)  poprawne - pop; 

5)  nieodpowiednie - ndp; 

6)  naganne - ng. 

2. Ocena zachowania uwzględnia: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, ocena 

zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, ale po konsultacji z nauczycielami 

uczącymi i zespołem klasowym, uwzględniając też samoocenę uczniów. 

3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

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

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

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

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

programowo najwyższej w danym typie szkoły - nie kończy szkoły. 

6. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

7. Po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, w razie rażącego naruszenia 

regulaminu szkoły przez ucznia, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela Rada 

Pedagogiczna ma prawo zmienić zatwierdzoną wcześniej ocenę z zachowania podejmując 

odpowiednią uchwałę. 

 

§ 96. 1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

1) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą; 

2) bierze aktywny udział w życiu szkoły i środowiska; 

3) osiąga wyniki adekwatne do swoich możliwości; 

4) wykazuje duże zaangażowanie w pracy nad sobą; 

5) aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych; 

6) jest zawsze dobrze przygotowany do lekcji, rozwija swoje zainteresowania i zamiłowania; 

7) nie spóźnia się bez powodu na lekcje i zajęcia szkolne; 
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8) potrafi zdobyć zaufanie kolegów i nauczycieli; 

9) szanuje mienie szkoły i mienie kolegów; 

10) godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach szkolnych i na zewnątrz; 

11) nosi stroje i obuwie zgodnie z normami przyjętymi w Statucie Szkoły; 

12) dba o zdrowie i higienę osobistą; 

13) w czasie zajęć szkolnych i uroczystości zachowuje się wzorowo; 

14) zawsze chętnie pomaga w nauce słabszym kolegom; 

15) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma zawsze usprawiedliwione; 

16) aktywnie uczestniczy w realizacji projektów, wspomaga członków zespołu w realizacji 

poszczególnych zadań i wykazuje się umiejętnością dokonywania krytycznej samooceny 

i wyciągania wniosków.  

2. Zachowanie bardzo dobre uzyskuje uczeń, który: 

1) zachowuje się kulturalnie w każdej sytuacji; 

2) dba o honor i tradycje szkoły; 

3) w nauce osiąga wyniki na miarę możliwości; 

4) systematycznie odrabia prace domowe; 

5) w czasie lekcji jest zaangażowany; 

6) nie spóźnia się bez powodu na zajęcia szkolne; 

7) dba o mienie szkoły i mienie kolegów; 

8) nosi stroje i obuwie zgodnie z normami przyjętymi w Statucie Szkoły; 

9) chętnie pomaga w nauce słabszym kolegom; 

10) dba o bezpieczeństwo, higienę i zdrowie własne oraz innych osób; 

11) nigdy nie ulega żadnym nałogom; 

12) okazuje szacunek drugiemu człowiekowi; 

13) wszystkie nieobecności i spóźnienia ma usprawiedliwione; 

14) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca 

z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. 

3. Zachowanie dobre uzyskuje uczeń, który: 

1) najczęściej dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzane mu prace i zadania, 

czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i należycie; 

2) postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 

3) szanuje własną oraz cudzą pracę; 

4) nie używa wulgaryzmów, postępuje uczciwie; 

5) pracuje nad sobą; 

6) angażuje się w pracy na rzecz zespołu klasowego; 
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7) jest na ogół dobrze przygotowany do zajęć; 

8) uczestniczy w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły środowiska; 

9) nie odmawia uczestnictwa w imprezach i uroczystościach szkolnych; 

10) nosi stroje i obuwie zgodnie z ustaleniami regulaminowymi; 

11) stara się pomagać w nauce słabszym kolegom; 

12) stara się być punktualny, w ciągu semestru może mieć tylko 5 spóźnień wynikających 

z przyczyn obiektywnych; 

13) jest wolny od nałogów; 

14) współpracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając przed sobą i zespołem 

zadania. 

4. Zachowanie poprawne uzyskuje uczeń, który: 

1) uzyskuje wyniki niższe od swoich możliwości; 

2) stara się być kulturalny wobec kolegów i pracowników szkoły; 

3) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, lecz wskazany przez nauczyciela wywiązuje się 

z powierzonych mu zadań; 

4) na lekcjach zachowuje się biernie, rzadko bierze czynny udział; 

5) reaguje na uwagi dotyczące jego niewłaściwego postępowania w szkole i poza szkołą; 

6) stara się dbać o mienie szkoły i mienie kolegów; 

7) strój i wygląd zewnętrzny ucznia nie odbiega od ogólnie przyjętych norm, trzeba przypominać 

o zmianie obuwia; 

8) nie prowokuje konfliktów, nie wszczyna bójek i nie znęca się nad słabszymi, 

9) nie ulega nałogom; 

10) zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się 

z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania; 

11) bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach; 

12) stara się być punktualny, w ciągu semestru może mieć tylko 5 spóźnień wynikających 

z przyczyn obiektywnych; 

13) stara się usprawiedliwiać nieobecności, opuścił nie więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia; 

14) stara się pracować nad sobą; 

15) współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając przed sobą i zespołem 

zadania, przy czym jego działania są podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji 

opiekuna projektu. 

5. Zachowanie nieodpowiednie uzyskuje uczeń, który: 

1) osiąga wyniki znacznie poniżej swoich możliwości; 
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2) zwykle jest nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów, nie stara się właściwie zachować 

na imprezach szkolnych; 

3) sporadycznie narusza Statut Szkoły i inne regulaminy szkoły, zaniedbuje obowiązki ucznia; 

4) niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 

5) strój i wygląd zewnętrzny odbiega od przyjętych w Statucie Szkoły norm, nagminnie nie 

zmienia obuwia; 

6) nie stara się pracować nad sobą; 

7) sporadycznie jest uczestnikiem konfliktów i bójek; 

8) spożywa alkohol, pali papierosy lub e-papierosy, zażywa środki odurzające, ale nie namawia 

do tego kolegów; 

9) jego zachowanie jest zwykle sprzeczne z zasadą uczciwości; 

10) nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań; 

11) często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie, uczeń lekceważy niebezpieczeństwo; 

12) jest niepunktualny, ma spóźnienia wynikające z przyczyn od niego zależnych, w liczbie 

7 spóźnień; 

13) opuścił nie więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

14) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt, nie wywiązał się 

w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub 

konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. 

6. Zachowanie naganne uzyskuje uczeń, który: 

1) rażąco narusza Statut Szkoły, a środki wychowawcze zastosowane przez szkołę i dom nie 

odnoszą skutku; 

2) nagminnie opuszcza lekcje i celowo spóźnia się na zajęcia szkolne; 

3) wchodzi w konflikt z prawem; 

4) znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi; 

5) kradnie oraz wymusza pieniądze i inne rzeczy należące do kolegów; 

6) fałszuje dokumenty np. podpis rodzica; 

7) pali papierosy lub e-papierosy, spożywa alkohol i inne używki zagrażające jego zdrowiu; 

8) namawia, niekiedy zmusza do nałogów; 

9) świadomie niszczy mienie społeczne i mienie kolegów; 

10) z rozmysłem prowokuje konflikty i wszczyna bójki; 

11) działa w nieformalnych grupach; 

12) w kontaktach interpersonalnych jest przykry, cechuje go bardzo niska kultura osobista; 

13) posiada negatywny wpływ na kolegów; 

14) nie pracuje nad sobą i zniechęca innych; 
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15) opuścił więcej niż 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia; 

16) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. 

 

§ 97. 1. Sprawdziany pisemne 45 minutowe z każdego działu programu obejmujące 

wiadomości i umiejętności, przygotowane na arkuszu dla każdego ucznia. 

2. Sprawdzian, praca klasowa wg specyfiki przedmiotu, jest zapowiedziana na tydzień przed 

terminem, poprzedzona lekcją powtórzeniową i wpisem w dzienniku. Czas trwania 1-2 jednostki 

lekcyjne. 

3. Sprawdziany pisemne 10 minutowe z ostatniej lekcji (tzw. kartkówki), przeprowadzone są 

bez zapowiedzi. 

4. Sprawdziany pisemne 15-20 minutowe tzw. kartkówki zapowiedziane są jedną jednostkę 

lekcyjną wcześniej. 

5. Wypowiedzi ustne w trakcie jednostki lekcyjnej (prezentowana wiedza) oceniane są 

motywująco dla ucznia. 

6. Wypracowanie na podstawie lektury i innych tekstów kultury trwa ok. 90 min. 

7. Pisemne prace domowe wykonywane są w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń. 

8. Prezentowana wiedza i umiejętności uczniów prezentowane są na zajęciach jako: 

1) praca indywidualna; 

2) zespołowa praca w grupie. 

9. Samodzielne wykonanie prac (własna twórczość) może mieć następujące formy: 

1) wytwory plastyczne; 

2) referaty; 

3) wypracowania; 

4) teksty poetyckie; 

5) projekty; 

6) scenki dramowe. 

10. Udział w konkursach i turniejach o tematyce danego przedmiotu lub międzyprzedmiotowej. 

11. Indywidualne gromadzenie źródeł informacji i sposób wykorzystania w procesie 

lekcyjnym. 

12. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. 

 

§ 98. 1. Sprawdziany pisemne, 45 minutowe, są obowiązkowe dla wszystkich uczniów: 

1) będą zapowiedziane uczniom co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem; 

2)  nauczyciel informuje ucznia o zasadach punktacji zadań i kryteriach wystawiania oceny 

cyfrowej oraz uzasadnia pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy w formie 
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pisemnej lub ustnej, zawierającą dobre elementy pracy ucznia, odnotowanie tego, co wymaga 

poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki 

sposób powinien poprawić pracę, wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej; 

3) oceniony sprawdzian nauczyciel oddaje na lekcji do wglądu uczniom w ciągu dwóch tygodni; 

4) uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie dwóch tygodni od momentu oddania 

sprawdzianu; 

5) uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisać go (zaliczyć) w ciągu dwóch tygodni 

od momentu przyjścia do szkoły. 

2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego 

wysiłku ucznia stosuje się ocenianie kształtujące. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia 

kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym zawierającym: wyszczególnienie i docenienie 

dobrych elementów pracy ucznia, wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy 

ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

przekazanie wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę oraz wskazanie uczniowi sposobu, 

w jaki powinien pracować dalej. 

3. Sprawdziany pisemne 10 minutowe nie muszą być wcześniej zapowiedziane. 

4. Za prezentowanie wiedzy i umiejętności na lekcji nauczyciel może ocenić ucznia oceną 

cyfrową lub „plusem” zgodnie z zasadami określonymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

5. Ocenę cyfrową uczeń może otrzymać za wytwory samodzielnej pracy i zaprezentowanie jej 

na forum klasy lub szkoły. 

6. Uczeń może otrzymać ocenę cyfrową za prezentowaną wiedzę na lekcji. 

7. Ocenę cyfrową otrzymuje (bardzo dobrą lub celującą) otrzymuje uczeń, który zdobył 

punktowane miejsce w konkursie przedmiotowym. 

8. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych otrzymują ocenę najwyższą 

na koniec roku szkolnego. 

9. Brak pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego, jest podstawą 

do wpisania oceny niedostatecznej. 

10. Uczeń może otrzymać ocenę cyfrową za wyszukiwanie wiedzy z różnych źródeł 

i interpretację na forum klasy. 

11. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji, raz w semestrze bez ponoszenia konsekwencji, 

wskutek wypadków losowych, z powodu choroby trwającej co najmniej 5 dni. 

 

§ 99. 1. Kontrola osiągnięć prowadzona jest systematycznie tzn. rozłożona jest równomiernie 

na cały okres nauki. 
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2. Liczba ocen cząstkowych w semestrze powinna być co najmniej dwukrotnością 

tygodniowych zajęć lekcyjnych. 

3. W jednym tygodniu może się odbyć co najwyżej 3 prace klasowe. 

4. W ciągu dnia może się odbyć 1 sprawdzian i 1 kartkówka, lub 2 kartkówki. 

5. Zmiana terminu sprawdzianu lub pracy klasowej może się odbyć na życzenie uczniów, 

za zgodą nauczyciela, z zastrzeżeniem, że przy nowym terminie nie obowiązuje ust. 3 i 4. 

6. Na tydzień przed klasyfikacją śródokresową i końcoworoczną należy zaprzestać 

przeprowadzania prac klasowych. 

7. Nauczyciel nie może przeprowadzić sprawdzianu lub klasówki bez oddania i omówienia 

poprzedniego. 

8. Prace uczniowskie winny być przechowywane przez okres 1 roku. 

 

§ 100. 1. Ocenianie uczniów powinno być systematycznie w ciągu roku szkolnego. 

Przedmiotem oceny będą wypowiedzi ustne i samodzielne prace pisemne. 

2. Ocena klasyfikacyjna powinna uwzględniać całość wkładu pracy ucznia i nie powinna być 

ustalana jako średnia z ocen bieżących. 

3. Ocenę klasyfikacyjną można ustalić uczniowi z co najmniej czterech ocen bieżących, 

które zostały wystawione podczas sprawdzania osiągnięć różnymi formami kontroli (odpowiedzi 

ustne, sprawdziany, kartkówki, prace w zeszycie ćwiczeń). 

4. Wskazane jest włączenie uczniów do dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć 

(samoocena) po uprzednim podaniu określonych kryteriów. 

5. Ustalając ocenę śródroczną i końcoworoczną należy przestrzegać wcześniej ustalonych reguł 

i kryteriów, z którymi należy zapoznać ucznia na początku roku szkolnego. 

6. Uczeń może nie być klasyfikowany z danego przedmiotu, jeśli nauczyciel nie ma podstaw 

do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności powinien mieć szansę zdawania egzaminu 

klasyfikacyjnego w formie pisemnej i ustnej. 

8. Ocena końcoworoczna powinna uwzględniać osiągnięcia ucznia z całego roku szkolnego. 

 

§ 101. 1. Na pierwszym zebraniu klasowym tzn. do 20 września rodzice zostaną zapoznani 

z wymaganiami edukacyjnymi i szczegółowymi kryteriami wystawiania ocen. 

2. Pisemne i ustne informacje na zebraniach klasowych. 

3. Indywidualne rozmowy wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu. 
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4. Pisemna informacja o szczególnych osiągnięciach ucznia lub o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych. 

5. Zapis w zeszycie przedmiotowym z podpisem nauczyciela (zwrot z podpisem rodziców) 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w czasie zebrań rodzicielskich lub podczas 

indywidualnych spotkań z rodzicem. 

 

§ 102. 1. Na co najmniej 10 dni przed semestralnym i końcoworocznym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, nauczyciele zobowiązani są ustnie poinformować ucznia o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych. Uczniowie zaś informują rodziców: 

1) uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wyższą od przewidywanej 

ocenę semestralną lub roczną, jeżeli zgłosi nauczycielowi prowadzącemu zajęcia chęć poprawy tej 

oceny i wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż 5 dni przed posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej, z zastrzeżenie pkt. 4; 

2) procedura określona w pkt. 1 powinna mieć formę pisemną w postaci kontraktu między 

nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami); 

3) niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w pkt. 1 powoduje ustalenie oceny 

semestralnej lub rocznej takiej, jak przewidywana; 

4) uczeń, który opuścił więcej niż 30% zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu może jedynie 

przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, którego procedury określone są w § 105. 

2. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny semestralnej, rocznej, o ile nie jest to ocena 

niedostateczna, do Dyrektora Szkoły, na co najmniej 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. W przypadku znaczącej wiarygodności uczniowskiego wniosku, Dyrektor 

zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego najpóźniej w przedostatnim dniu nauki 

danego semestru wg procedury właściwej dla egzaminów klasyfikacyjnych. Nauczyciel uczący 

przedmiotu, którego ocena została zakwestionowana ma prawo odmówić pracy w komisji. Dyrektor 

Szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela, nauczającego tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu.  

3. Uczeń i jego rodzice są informowani na piśmie o niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej 

na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Rodzic potwierdza informację własnoręcznym 

podpisem na druku szkolnym. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna 

może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  
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4. Uczeń przedstawia Dyrektorowi Szkoły podanie z prośbą o wyznaczenie egzaminu 

poprawkowego. 

 

§ 103. 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

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

ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

2. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny 

zachowania. 

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę zachowania – wychowawca klasy. 

4. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Nauczyciel ma obowiązek 

uzasadnić ocenę z zachowania na piśmie, o ile uczeń, bądź rodzice uznają ją za zaniżoną. 

5. Ocena semestralna, roczna określa ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia 

przewidzianych w wymaganiach edukacyjnych. Stopnie te nie mogą być ustalone jako średnia 

arytmetyczna ocen cząstkowych. 

 

§ 104. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia 

mogą być zgłaszane od dnia ustalenie tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) Pedagog szkolny, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Do protokołu dołącza się prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

 

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

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

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub 

realizującego indywidualny tok nauki albo spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, Rada 

Pedagogiczna wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych lub na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna, tylko w wyjątkowych sytuacjach, może 

zezwolić na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego. 
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4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły na ostatni tydzień sierpnia 

poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor, jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący; 

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

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

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

formę ćwiczeń praktycznych. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

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

odpowiedziach ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, przystępuje do niego w innym terminie określonym przez Dyrektora 

Szkoły. 

9. Uczeń w jednym dniu może zdawać tylko jeden egzamin z zajęć edukacyjnych. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

,,nieklasyfikowany” 

11. Od ustalonej w ten sposób oceny klasyfikacyjnej uczniowi nie przysługuje odwołanie. 

12. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna 

z zastrzeżeniem § 103. 

 

§ 106. 1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Wyjątkiem jest uczeń klasy 

trzeciej. 

2. W wyjątkowych przypadkach (nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

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

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

mieć formę ćwiczeń praktycznych. 
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4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Uczeń przystępujący do egzaminu poprawkowego nie otrzymuje świadectwa w dniu 

zakończenia roku szkolnego, jedynie po zdaniu lub nie zdaniu egzaminu poprawkowego. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład 

której wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierowniczą, jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminujący; 

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

4) nauczyciel wychowawca (głos doradcy). 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne w innej szkole 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 

komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

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

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

Dyrektora Szkoły. 

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

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

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

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

są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

11. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do Egzaminu Gimnazjalnego. 

 

§ 107. 1. W III klasie dotychczasowego gimnazjum jest przeprowadzony egzamin obejmujący: 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz historii 

i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz przedmiotów 

przyrodniczych; 
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3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu wybranego przez ucznia języka obcego 

nowożytnego. 

2. Wiadomości i umiejętności, które obejmuje Egzamin Gimnazjalny zawarte są 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół 

3. Egzamin Gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

4. Harmonogram przeprowadzania Egzaminu Gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji nie później niż do dnia 

20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany Egzamin 

Gimnazjalny. 

5. Pozostałe kwestie reguluje rozporządzenie MEN w sprawie egzaminów zewnętrznych. 

Rozdział 12 

Postanowienia końcowe 

 

§ 108. 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, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

 


