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PODSTAWA PRAWNA 
 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35). 

Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 283). 

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

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843). 

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

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

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

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  

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

Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.). 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków 

organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

(Dz. U. z 2015r. poz. 1113). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015  roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej  

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej  innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1170). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942). 

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki 

języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju 

pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202). 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 

Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Mysłowicach. 

Siedzibą szkoły jest budynek położony przy ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6 w Mysłowicach. 

§ 2 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach zwana dalej "szkołą" jest publiczną sześcioletnią szkołą 

podstawową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. 

§ 3 

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu tj. Szkoła Podstawowa Nr 3 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Mysłowicach. 

§ 4 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Mysłowice. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty. 

3. Do obwodu szkoły należą następujące ulice: Astrów, Batorego, Bratków, Barbary, 

4. Bohaterów Getta, Brezy, Cegielniana, Działkowa do nr 48 parzyste i wszystkie numery 

nieparzyste, Fitelberga, Gałczyńskiego, Gruntowa, Harcerska, Huta Amalii, Huta Rozalii, Irysów, 

Janowska, Jasienicy, Jasińskiego, Jastruna, Jodłowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Ks. Bończyka 

parzyste do nr 20, Kwiatowa do nr 9, Łączna, Łokietka, Mieszka I, Obrzeżna Zachodnia, 

Przybosia, Rolna, Rzemieślnicza, Stokrotek, 28 Stycznia, Szopena od nr 23 wzwyż nieparzyste  

i od nr 30 wzwyż parzyste, Świerkowa, Tetmajera, Tuwima, Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

Wielka Skotnica od nr 48 wzwyż parzyste i nr 53 wzwyż nieparzyste, Załuskiego, wszystkie 

numery parzyste, Emilii Plater, Moniuszki, P. Gojawiczyńskiej, Modrzewskiego, Staszica, Fredry, 
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Staffa, Leśmiana, Zapolskiej. 

5. W sporadycznych przypadkach i za zgodą dyrektora szkoły, jednostka może przyjąć ucznia 

spoza rejonu. 

6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach nie przyjmuje uczniów spoza rejonu, którzy  

na ostatnim świadectwie ukończenia roku szkolnego w danej klasie, otrzymali ocenę 

nieodpowiednią lub naganną zachowania. 

§ 5 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat. 

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną z dożywianiem. 

4. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, obiekt oraz teren 

szkoły jest objęty nadzorem kamer CCTV. 

5. Dopuszcza się możliwość prowadzenia klas integracyjnych i klas wyrównawczych. 

6. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program 

wychowawczy i profilaktyki.  

7. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 6 

1. Wykształcenie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, nawiązywaniu i utrzymywaniu 

poprawnych kontaktów z innymi ludźmi. 

2. Uczenie zwyczajów, obyczajów i zasad właściwego zachowania się w różnych sytuacjach 

społecznych. 

3. Wykształcenie poczucia przynależności do społeczności lokalnych i ponadlokalnych. 

4. Zdobywanie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

5. Rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów. 

6. Przygotowanie uczniów do wejścia w świat wiedzy naukowej w ujęciu dyscyplinarnym. 

7. Opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i 

standardach wymagań dla sześcioletniej szkoły podstawowej. 

8. Wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów (wychowanie uczniów 

do właściwego funkcjonowania i wykorzystania szeroko pojętego środowiska medialnego). 

9. Kształcenie umiejętności asertywnego zachowania. 

10. Edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, innych ludzi 

oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu. Kształcenie właściwych nawyków 

higienicznych. 

11. Pomoc przedmedyczna i lekarska: 

1) W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia szkoła wzywa pogotowie. 
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Równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice ucznia; 

2) W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły, jednostka jest zobowiązana 

powiadomić o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko i zapewnić mu opiekę 

medyczna; 

3) W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) szkoła wzywa 

karetkę pogotowia i zawiadamia rodziców. Uczeń zostaje powierzony opiece lekarskiej 

(np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców/opiekunów towarzyszy 

mu nauczyciel lub dyrektor szkoły; 

4) Każde podanie uczniowi leków w szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) może 

odbywać się na pisemne życzenie rodziców, którzy powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie 

określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia; 

5) W szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy  

to udzielania pomocy w nagłych wypadkach); 

6) Zasady postępowania w sytuacji nagłej, wymagającej od nauczyciela podania leku 

z przewlekłą chorobą: 

a) rodzice zobowiązani są do przedstawienia dyrektorowi szkoły pisemnej informacji 

dotyczącej choroby dziecka, zażywanych leków zaleconych przez lekarza; rodzice zobowiązani są 

do informowania o wszelkich zmianach dotyczących zdrowia dziecka i podawanych leków, 

b) nauczyciel lub pielęgniarka szkolna może podać lek uczniowi od momentu dostarczenia 

przez rodzica zlecenia lekarskiego, podpisanego przez rodzica i zawierającego: 

- imię i nazwisko dziecka, 

- nazwę leku i sposób jego podawania, 

- możliwe działania niepożądane, 

- okres podawania, 

- lekarstwo podpisane imiennie wraz z kopia zlecenia lekarskiego przechowywane jest  
w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 
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12. Prowadzenie profilaktyki.   

13. Szkoła współpracuje z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia 

uczniów. 

14. Co najmniej raz na kwartał organizuje się spotkania ogólne z rodzicami uczniów każdej klasy 

w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. 

15. Co najmniej 2 razy w półroczu organizuje się konsultacje indywidualne z rodzicami w celu 

przekazania informacji o zachowaniu i postępach edukacyjnych dziecka. 

16. Dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w szkole organizuje się spotkanie wstępne  

w celu zaznajomienia z organizacją pracy szkoły i członkami rady pedagogicznej. 

17. Oprócz stałych spotkań, określonych w ust. 2 i 3 szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu 

rodzicowi/prawnemu opiekunowi możliwość uzyskania: 

1) informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka; 

2) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka. 

18. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła niezwłocznie 

podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami określonego dziecka. 

§ 7 

1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

2. Szkoła umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez organizowanie zajęć 

zintegrowanych w klasach I-III i blokowych w klasach IV-VI. 

3. Szkoła rozwija zdolności i zainteresowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. 

4. Szkoła wyrównuje braki w wiadomościach poprzez organizowanie zajęć oraz zespołów 

wyrównawczych zgodnie z ramowym planem nauczania w SP3. 

5. Szkoła stwarza możliwość spełnienia obowiązku szkolnego uczniom, którym stan zdrowia 

uniemożliwia uczęszczanie do szkoły masowej poprzez organizowanie nauczania 
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indywidualnego. 

6. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogiczno – psychologicznej we współpracy  

z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Ponadto, dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne. 

7. Szkoła niezależnie od statusu społecznego rodziny stwarza wszystkim uczniom takie same 

warunki uczenia się pod względem bazowym, organizacyjnym oraz jakości nauczania. 

8. Szkoła może organizować oddziały integracyjne i wyrównawcze, jeżeli wynika to z potrzeb 

środowiska. 

9. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych 

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych  

w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. 

10. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

11. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić  

w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt 1, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 9, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik 

zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ 

prowadzący szkołę podstawową. 

13. Podręczniki, o których mowa w pkt. 8, są dostosowane do potrzeb edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. 
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§ 8 

1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające prawidłowemu rozwojowi 

psychofizycznemu uczniów poprzez: 

1) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej oraz technicznej; 

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów; 

3) współpracę z rodzicami dziecka. 

2. Szkoła realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z potrzebami środowiska 

i odpowiednio do wymagań wiekowych uczniów z uwzględnieniem obowiązujących w szkole 

przepisów bezpieczeństwa i higieny w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy, 

a w szczególności: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych 

(za bezpieczeństwo i zdrowie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia 

i sprawujący opiekę); 

2) podczas przerw między lekcjami nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie 

z opracowanym harmonogramem dyżurów; 

3) podczas wycieczek szkolnych, przedmiotowych, krajoznawczo - turystycznych, a także 

podczas zajęć poza terenem szkoły (za bezpieczeństwo i zdrowie odpowiedzialni są sprawujący 

opiekę nauczyciele zgodnie z obowiązującymi przepisami); 

4) systematyczne omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – III, a w szczególnych przypadkach 

dzieciom klas IV – VI; 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) zapewnienie przestrzegania w szkole przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonania tych poleceń; 
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8) dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń szkolnych i wyposażenia; 

9) wykonywanie zaleceń Społecznego Inspektora Pracy; 

10) dokonywanie kontroli obiektu szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy; 

11) Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata. 

3. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami i potrzebami edukacyjnymi szkoła organizuje: 

1) zajęcia świetlicowe; 

2) zajęcia dodatkowe w świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej z dożywianiem; 

3) dodatkową pomoc pedagogiczno-psychologiczną; 

4) pomoc materialną i materialno – finansową w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Radą Rodziców oraz innymi instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz tych 

osób. 

4. Zasady współdziałania z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom: 

1) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna: 

a) kierowanie uczniów na badania psychologiczno - pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn 

trudności w nauce i zachowaniu (dostosowanie wymagań edukacyjnych), 

b) kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w nauce czytania i pisania (diagnoza dysleksji), 

c) prowadzenie badań określających stopień dojrzałości szkolnej dziecka sześcioletniego, 

d) konsultowanie wniosków i opinii psychologiczno – pedagogicznej, 

e) konsultacje z pracownikami poradni na terenie szkoły, 
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f) przeprowadzanie na terenie szkoły przez pracowników poradni zajęć specjalistycznych, 

g) udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez poradnię, 

h) diagnozowanie wad wymowy i terapia logopedyczna, 

i) wnioskowanie dotyczące nauczania indywidualnego, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, odroczenie obowiązku szkolnego, skierowanie  

do nauczania specjalnego, 

j) terapia pedagogiczna dzieci, 

k) terapia rodzin, 

l) konsultacja i współpraca dotycząca ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

1a) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej; 

1b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności; 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 
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spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

1c) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

 dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

 liczba uczestników zajęć  nie może przekroczyć  8 osób, 

b) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych: 

 mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego, 

 liczba uczestników zajęć  nie może przekroczyć 8 osób, 

c) zajęć specjalistycznych: 

2. korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi  

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

3. logopedycznych – dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

4. socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów 

z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników 

tych zajęć wynosi do 10, 

1) Sąd Rejonowy w Mysłowicach – Wydział Rodzinny i Nieletnich: 

a) sporządzanie opinii o nieletnich, 

b) wnioskowanie o wydanie zarządzeń opiekuńczo – wychowawczych, 

c) wnioskowanie o umieszczenie ucznia nieprzystosowanego, zagrożonego demoralizacją 

w placówce opiekuńczo – wychowawczej; 

3) Centrum Opieki nad Dzieckiem Niepełnosprawnym: 

a) przeprowadzanie specjalistycznych badań lekarskich i psychologiczno – pedagogicznych, 
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b) udzielanie specjalistycznych porad rodzicom i wychowawcom, 

c) prowadzenie specjalistycznych zajęć na terenie  jednostki; 

4) Komitet Obrony Praw Dziecka: 

a) pomoc w sytuacjach łamiących prawa dziecka, organizowanie opieki, spotkania 

terapeutyczne; 

5) Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień: 

a) zapobieganie narkomanii wśród dzieci i młodzieży, 

b) udzielanie porad, prowadzenie prelekcji i terapii; 

6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 

a) pomoc materialna dla najuboższych rodzin, 

b) dożywianie uczniów (obiady), 

c) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; 

7) Polski Komitet Pomocy Społecznej i Dekanalny Punkt Charytatywny 

a) pomoc materialna; 

8) Policja: 

a) pomoc w zapobieganiu wszelkich objawów niedostosowania społecznego,  

b) pogadanki i prelekcje na terenie szkoły, 

c) współpraca z dzielnicowym; 

9) Pogotowie Opiekuńczo – Wychowawcze: 

a) zapewnienie całodobowej opieki dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej, 

b) opieka nad dzieckiem niedostosowanym społecznie, mającym konflikt z prawem; 
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10) Poradnia Zdrowia Psychicznego: 

a) wykorzystywanie specjalistycznych badań psychologicznych, 

b) terapia psychologiczna dzieci i młodzieży, 

c) terapia rodzin, 

d) kierowanie dzieci na badania psychiatryczne i neurologiczne; 

11) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: 

a) pomoc materialna dla dzieci z rodzin najuboższych (zakup przyborów szkolnych), 

b) organizowanie zabaw (Mikołajki, Karnawał, Święta, Dzień Dziecka), 

c) organizowanie wyjazdów na wycieczki, obozy, 

d) przygotowanie paczek żywnościowych na święta; 

12) Ośrodek Interwencji Kryzysowej:a) pomoc rodzicom w sytuacji problemowej, 

kryzysowej (np. alkoholizm); 

13) Zespół Nadzoru Kuratorskiego: 

a) współpraca z kuratorami sądowymi (opinie o uczniach objętych nadzorem); 

14) Straż Miejska: 

a) przeprowadzanie zajęć profilaktycznych na terenie szkoły (agresja, bezpieczeństwo, 

cyberprzemoc); 

15) Akademia Przyszłości: 

a) pomoc uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w formie wolontariatu.  

§ 9 

1. Szkoły zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie  
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dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające. 

2. Szczegółowe zasady realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych określa program 

wychowawczy i program profilaktyki szkoły uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu 

opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

3. Do zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) Opieka nad powierzoną grupą uczniów, rozpoznawanie ich potrzeb i trudności; 

2) Utrzymywanie stałych kontaktów z wychowawcami oraz domem rodzinnym dziecka; 

3) Informowanie na bieżąco wychowawców o zachowaniu uczniów; 

4) Sprawowanie opieki nad uczniami nieuczęszczającymi na zajęcia z religii oraz zwolnionymi 

z zajęć wychowania fizycznego, itp.; 

5) Podnoszenie kwalifikacji przez uczestnictwo w zespołach samokształceniowych, czytanie 

czasopism fachowych oraz literatury pedagogicznej; 

6) Odpowiedzialność za właściwą organizację zajęć, bezpieczeństwo dzieci oraz majątek 

świetlicy; 

7) Przekazywanie informacji o pracy świetlicy podczas posiedzeń rady pedagogicznej; 

8) Uczestnictwo w organizowanym przez dyrektora obrocie używanymi podręcznikami. 

4. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

6. Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych - do czasu ukończenia kształcenia, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 
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7. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny)  

lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

8. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym  

jak i motywacyjnym. 

9. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a 

także gdy rodzina jest niepełna. 
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ORGANIZACJA INDYWIDUALNEGO TOKU KSZTAŁCENIA 

 

§ 9a 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor 

szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole. 

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

1) rodzice ucznia; 

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą rodzic) 

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia. 

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek 

dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach 

ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia. 

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 

programu, który ma realizować uczeń. 

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany zasięgnąć 

opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się: 

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja ukończeniu 

szkoły w skróconym czasie. 

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji. 

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż jeden 

rok szkolny. 

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego; 
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2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego 

programu lub toku nauki. 

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor  

w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę 

tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie. 

13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować 

w arkuszu ocen. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

§ 10 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców.  

3. Organa, o których mowa w pkt. 1b-d działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie 

regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

4. Organa szkoły mają określone zadania oraz uprawnienia i współdziałają ze sobą poprzez: 

1) podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji; 

2) wspólne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy sobą o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach. 

5. Sposób rozwiązywania sporów między organami: 

1) Negocjacje; 

2) powołanie doraźnej komisji mediacyjnej, której skład będzie uzależniony od zaistniałej 

sytuacji; 

3) poinformowanie organu prowadzącego. 
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§ 11 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu organ prowadzący 

powierzył stanowisko dyrektora. 

2. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

6) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; 

7) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonalenia zawodowego; 

8) dysponuje budżetem szkoły zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym na dany rok 

kalendarzowy; 

9) wnioskuje w sprawie zmian w planie finansowym szkoły; 

10) organizuje działalność gospodarczą szkoły;  

11) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych szkoły  

oraz powierzonego majątku; 

12) prowadzi w sposób prawidłowy dokumentację dotyczącą: działalności dydaktyczno – 

wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej i finansowej; 

13) jest kierownikiem jednostki budżetowej dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami; 
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14) decyduje w sprawach zatrudnienia nauczycieli i pracowników szkoły; 

15) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

16) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych; 

17) występuje z wnioskiem po zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w 

sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

18) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem 

uczniowskim oraz radą rodziców; 

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

20) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom; 

21) nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

22) dopuszcza do użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zaproponowany 

przez nauczyciela program nauczania; 

23) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły; 

24) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

25) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

rodziców i radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;  

26) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

27) Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
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szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego  

oraz informacje o działalności szkoły; 

28) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez  

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

29) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,  

30) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

31) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym 

etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

44zb; 

32) W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

33) Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

34) Przepis pkt. 31) nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora 

oświaty do innej szkoły.  

3. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

4. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w szkole. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 
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zgodnie z regulaminem rady. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

8. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków. Uchwały rady mają charakter aktu prawnego. 

9. Rada pedagogiczna szkoły może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

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

11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał dotyczących zestawu podręczników i programów szkolnych; 

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

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

12. Rada pedagogiczna szkoły opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych; 

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

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
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4) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora. 

13. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”. 

14. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

15. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

16. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

18. Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, 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 zaspakajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

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

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

19. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

20. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców. 

21. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
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22. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

23. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych oraz z rad oddziałowych 

do rady rodziców szkoły. 

24. Kompetencje Rady rodziców: 

1) współuczestniczy w programowaniu pracy szkoły, a także w planowaniu wydatków szkoły; 

2) organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole  

i środowisku; 

3) udziela pomocy i wspiera wszystkie organizacje społeczne w szkole oraz samorząd 

uczniowski; 

4) podejmuje działalność mającą na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych  

dla szkoły; 

5) występuje do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły lub organu z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

6) uchwala program wychowawczy i program profilaktyki szkoły. 

25. 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.  
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ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ROZWIAZYWANIA 
SPORÓW MIĘDZY NIMI 

 

§11a 

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem  szkoły. 

3. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących 

życia szkolnego. 

4. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły. 

5. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego 

trybu: 

1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu 

rozstrzygającego zaistniały problem; 

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej 50 % członków zespołów; 

6. Spory między organami szkoły rozwiązywane są  wewnątrz szkoły na drodze polubownej 

poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

7. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”  

z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

8. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

9. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące 

zasady postępowania: 

1) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady 

pedagogicznej, 

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można 

zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”. 
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2) konflikt dyrektor – rada rodziców: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady 

rodziców z udziałem dyrektora, 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się  

o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 

3) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi 

przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a dyrektorem szkoły  

w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego. 

4) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski. 

d) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na 

wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli 

samorządu uczniowskiego oraz dyrektora. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

§ 12 

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

organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, 

w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę oddziałów i godzin zajęć 

edukacyjnych. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określających 

organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 13 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

§ 14 

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

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. 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. 



32 

 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. 

6. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas  

I – III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4. 

7. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5, zwiększając liczbę uczniów w oddziale 

ponad liczbę określoną w ust. 4. 

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

9. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się 

asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

10. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

11. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej 

niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej 

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

znajomości języka obcego. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w grupie liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

13. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w 

tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z 

uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 
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3) pomoc nauczyciela. 

14. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż 

wymienione w ust. 12 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego , można zatrudniać dodatkowo 

(z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub 

2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 

3) pomoc nauczyciela. 

§15 

1. Organizacje 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. 

§16 

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, ustala zasady prowadzenia zajęć np.: wyrównawczych, specjalistycznych, 

nauczania języków obcych, zajęć komputerowych, kół zainteresowań, które mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych  

lub międzyoddziałowych. 

§17 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 



34 

 

2) biblioteki; 

3) świetlicy szkolnej oraz stołówki; 

4) sali gimnastycznej wraz z zapleczem; 

5) boiska szkolnego; 

6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

§ 18 

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

rodziców / prawnych opiekunów lub organizację dojazdu do szkoły – funkcjonuje świetlica 

szkolna. 

2. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do faktycznych potrzeb wychowanków. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach. Liczba uczniów w grupie nie powinna 

przekroczyć 25 osób. 

4. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. 

5. Szkoła prowadzi za określoną odpłatnością obiady dla uczniów. 

6. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej korzystają z dofinansowania do 

posiłków w ramach posiadanych przez szkołę środków i dotacji organizacji społecznych. 

7. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszenia, składanych przez rodziców. 

8. Wychowankowie świetlicy mogą być odbierani tylko przez osoby pełnoletnie wskazane na 

karcie zgłoszeniowej. 

9. Rodzice uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej zobowiązani są do punktualnego odbioru 

dziecka. 

§ 19 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
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zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy  

o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. 

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia: 

1) gromadzenie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w grupach, bądź 

oddziałach. 

4. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

4) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

5) przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

6) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

7) współdziałanie z nauczycielami; 

8) rozwijanie życia kulturalnego szkoły; 

5. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły tak aby umożliwić dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

6. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin biblioteki, w którym określa się szczegółowo jej 

organizację oraz zadania nauczyciela-bibliotekarza. 

7. Biblioteka współdziała z nauczycielami, rodzicami, uczniami i innymi bibliotekami wg zasad: 

1) z nauczycielami: 

a) informowanie wychowawców o czytelnictwie oddziału, 
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b) zamawianie pozycji metodycznych i przedmiotowych wg potrzeb, 

c) pomoc w wyszukiwaniu materiałów potrzebnych do wykorzystania na lekcjach, scenariuszy 

imprez, apeli itp., 

d) wydzielenie półek z wydawnictwami metodycznymi do poszczególnych przedmiotów; 

2) z uczniami: 

a) pomoc i doradztwo w wypożyczaniu książek, 

b) podanie wykazu aktualnych lektur w poszczególnych oddziałach, 

c) informowanie o zakupionych nowościach, 

d) organizowanie konkursów: czytelniczego, znajomości autorów i lektur, plastycznego, 

e) zachęcanie do korzystania z kącika czytelniczego poprzez udostępnienie czasopism i książek, 

f) lekcje biblioteczne: katalogi, systematyka, poradnictwo itp., 

g) wdrażanie uczniów do wykonywania drobnych prac w bibliotece, oprawianie książek, 

porządkowanie ich wg katalogu; 

3) z rodzicami: 

a) udostępnianie księgozbioru szkolnego do potrzeb rodziców, 

b) informacje o czytelnictwie dzieci, 

c) udzielanie porad i pomocy w wyborze lektur; 

4) z innymi bibliotekami: 

a) wymiana lektur szkolnych, 

b) uczestnictwo w organizowanych wystawach i konkursach, 

c) poradnictwo i wymiana doświadczeń, 

d) udział w organizowanych prelekcjach i konferencjach. 
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8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez; 

2) przedstawianie sprawozdania z działalności biblioteki radzie pedagogicznej dwa razy  

do roku; 

3) przeprowadzanie inwentaryzacji na koniec każdego roku kalendarzowego, odpisywanie 

ubytków; 

4) gromadzenie zbiorów: uzupełnianie, selekcjonowanie, udostępnianie zbiorów i prowadzenie 

kontroli wypożyczeń oraz statystyki wypożyczeń z podziałem na klasy; 

5) właściwe wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę wnętrza 

biblioteki; 

6) udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych czytelnikom  

w wypożyczalni i czytelni; 

7) propagowanie zbiorów biblioteki i czytelnictwa; 

8) prowadzenie różnych form pracy z czytelnikami: apele, rozmowy o książkach, kierowanie 

lekturą czytelników, pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad itp.; 

9) utworzenie aktywu bibliotecznego i kierowanie jego zajęciami; 

10) prowadzenie lekcji bibliotecznych dwa razy do roku; 

11) organizowanie kiermaszu podręczników używanych; 

12) organizowanie kiermaszu książek w ramach Dni Oświaty Książki i Prasy; 

13) przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków do analizy czytelnictwa; 

14) prowadzenie współpracy z bibliotekami pozaszkolnymi. 

9. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.  
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10. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności 

związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. 

11. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów  

do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

5) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

6) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

12. Szkoła podstawowa nieodpłatnie:  

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

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

elektroniczną; 

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

13. Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, o których mowa w ust. 1 posiadają uczniowie klas I – V natomiast uczniowie 

Klasy VI uzyskają prawo do bezpłatnych podręczników w roku szkolnym 2017/2018. 

14. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej 

trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.  

15. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu: 

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego; 

2) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej, o którym mowa  
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w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. 

16. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia 

z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne 

stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony  

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej placówce. 

17. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej (o których 

mowa w art. 22ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, 

która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

18. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu używania 

zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. 

 

DZIENNIKI ELEKTRONICZNE 
 

§ 19a 

1. Szkoła prowadzi dzienniki elektroniczne. 

2. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych 

jednostki, a zatem nie pobierają opłat: 
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1) za prowadzenie dzienników; 

2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice 

otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z 

jednostką; 

3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach. 

3. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie 

dotyczącym ich dziecka, jak również kontaktowania się z nauczycielami poprzez dziennik. 

4. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich 

informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej 

porze i z nieograniczoną częstotliwością. 

5. Szczegółowe warunki korzystania z dzienników elektronicznych określa regulamin, który 

stanowi odrębny dokument. 

6. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny; 

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą ; 

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów; 

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie 

dotyczącym ich dzieci. 

§ 20 

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

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 
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wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły. 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa  

w pkt 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 

warunków oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców. 
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ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 21 

1. W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektor szkoły jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora 

szkoły, nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagogów szkolnych i bibliotekarzy. 

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

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły: 

szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego; tygodniowy rozkład zajęć szkolnych; kalendarz szkolny; informacje o stanie 

pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym. 

5. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli. 

6. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu. 

7. Nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów. 

8. Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „Wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania 

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

§ 22 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi 

zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły. 

2. Zadania i obowiązki pracowników administracyjnych szkoły w zakresie zapewnienia 
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bezpieczeństwa: 

1) systematyczna kontrola korytarzy szkolnych, szatni; 

2) usuwanie drobnych usterek w pomieszczeniach przydzielonych pod opiekę, względnie 

zgłaszanie ich dyrektorowi szkoły; 

3) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

4) dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 

5) kierowanie uczniów przed i po zajęciach lekcyjnych na świetlicę szkolną; 

6) zwracanie uwagi na kulturę zachowania uczniów; 

7) służenie radą i pomocą innym, a w szczególności dzieciom młodszym; 

8) kontrolowanie osób wchodzących na teren szkoły i prowadzenie ich rejestru. 

3. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej. 

4. Formy sprawowania w/w opieki ujęte są w planie pracy gabinetu medycy szkolnej. 

5. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do reagowania na niebezpieczne zachowanie 

uczniów zagrażające ich bezpieczeństwu. 

6. Pracownicy obsługi są zobowiązani do natychmiastowego informowania dyrektora szkoły 

o wszelkich dostrzeżonych zagrożeniach. 

7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach w zakresie BHP 

organizowanych przez szkołę.  

8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w obowiązujących w szkole 

regulaminach. 

9. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których wyżej mowa określają 

odrębne przepisy. 
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§ 23 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny  

za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. 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. 

3. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez szkołę; 

3) przestrzeganie przepisów niniejszego statutu; 

4) znajomość aktualnych przepisów prawa dotyczącego oświaty; 

5) usuwanie drobnych usterek w pomieszczeniach przydzielonych mu pod opiekę względnie 

zgłaszanie konserwatorowi i dyrektorowi ich występowania; 

6) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach ze zwiększonym ryzykiem 

wypadkowości; 

7) używanie całkowicie sprawnego sprzętu na zajęciach wychowania fizycznego; 

8) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji; 

9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

10) przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

11) dbanie o poprawność językową uczniów; 

12) ocenianie uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami; 

13) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych; 
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14) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 

15) aktywne uczestnictwo w szkoleniach, zebraniach rad pedagogicznych; 

16) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 

17) wspomaganie psychofizycznego rozwoju uczniów poprzez wprowadzanie w ramach zajęć 

różnorodnych form oddziaływania wychowawczego; 

18) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

19) respektowanie praw ucznia; 

20) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

21) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić  

o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 

22) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie 

szkoły. 

4. Nauczyciel ma prawo: 

1) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

2) wyboru metod pracy, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w zakresie 

nauczanego przedmiotu; 

3) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych; 

4) ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami WZO i 

PZO; 

5) wyrażenia opinii na temat oceny zachowania ucznia; 
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6) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów; 

7) czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły; 

8) poszanowania godności osobistej; 

9) zaproponowania dyrektorowi szkoły programu nauczania ogólnego, opracowanego 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, programu opracowanego przez innego 

autora lub programu opracowanego przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania  

do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.  

6. Programy nauczania, o których mowa w pkt 4., mogą obejmować treści nauczania 

wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

7. Programy nauczania, o których mowa w pkt.4, powinny być dostosowane do potrzeb  

i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.  

8. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej 

szkole przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania, o których 

mowa w pkt. 4. 

9. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania, o których mowa w pkt. 4, 

stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny  

za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej 

kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.  

10. Przepisów pkt. 4-7 nie stosuje się do indywidualnych programów opracowywanych  

dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 5, oraz do indywidualnych programów nauki 

opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 66. 

11. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli może:  

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

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

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

ćwiczeniowe. 

12. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników  

lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 

szkolnym. 

§ 24 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi 

uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą". 

2. Obowiązkiem wychowawcy jest poznanie możliwości i uzdolnień oraz środowiska 

domowego powierzonych jego opiece uczniów oraz wykorzystanie tej wiedzy w pracy 

wychowawczej. 

3. Wychowawca kieruje pracą wychowawczą w podległym oddziale, współpracuje  

z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz dyrektorem szkoły. 

4. Wychowawca odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno- 

wychowawczej. 

5. Zadaniem wychowawcy jest ciągła troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny 

wychowanków, 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. 

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w powyższym punkcie winien: 

1) diagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy dla danego oddziału, 
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uwzględniając wychowanie prorodzinne oraz założenia programu wychowawczego  

i profilaktycznego szkoły; 

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami uczącymi w jego 

oddziale, w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązania problemów wychowawczych 

dziecka; 

5) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną  

w Mysłowicach; 

6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów 

na zajęcia edukacyjne; 

7) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się; 

8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierać je na tolerancji i poszanowaniu 

godności drugiego człowieka; 

9) udzielać rodzicom bieżących informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów; 

10) powiadomić rodziców i uczniów o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie 

niedostatecznej, na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej; 

11) na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia i jego rodziców  

o wystawionych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych; 

12) organizować spotkania z rodzicami na temat wyników klasyfikacyjnych uczniów. 

6. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej zawierającej: 

1) listy obecności rodziców na zebraniach; 

2) protokoły zebrań z rodzicami; 

3) notatek z rozmów prowadzonych z rodzicami/prawnymi opiekunami lub uczniami; 
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4) opracowany plan pracy wychowawczej dla swojej klasy; 

5) teczkę wychowawcy. 

7. Wychowawca ma prawo do: 

1) współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia  

o programie i planie działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych na dany rok 

szkolny lub na dłuższe okresy; 

2) uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno – pedagogicznej 

w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga lub psychologa 

szkolnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, zespołów wychowawczych i instytucji 

wspomagających szkołę. 

8. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców uczniów wokół programu wychowawczego 

klasy i szkoły; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom; 

4) realizację przyjętych w szkole programów wychowawczych i profilaktycznych; 

5) prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy klasy. 

9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

§ 25 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 
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ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie 

warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych 

programów. 

2. W szkole funkcjonują: 

1) stałe zespoły przedmiotowe; 

2) zespoły problemowo – zadaniowe; 

3) powoływane w miarę potrzeby zespoły doraźne, w tym zespoły udzielające pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły. 

§ 26 

1. W przypadku prowadzenia przez szkołę działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej, rada 

pedagogiczna uchwali i dołączy do niniejszego statutu zasady jej organizacji.  

2. W szkole mogą pracować pedagog, psycholog szkolny i logopeda. 

3. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego 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 celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

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

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

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

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Do zadań logopedy należy:  

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

mowy uczniów;  

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

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

§ 27 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Do klasy pierwszej dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły 

zgodnie z regulaminem przyjęcia. 

3. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 
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pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli wykazują 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (opinia z poradni psychologiczno-

pedagogicznej) lub odbyły roczne przygotowanie przedszkolne  

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

5. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu jeżeli dysponuje wolnymi miejscami. 

6. W przypadku większej liczby kandydatów spoza rejonu szkoły, listę przyjętych ustala się 

na podstawie kryteriów określonych przez szkołę. 

7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, nie przyjmuje 

uczniów spoza rejonu, którzy na ostatnim świadectwie ukończenia roku szkolnego w danej 

klasie, otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną zachowania. 

8. Na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor 

szkoły może zezwolić na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa 

warunki jego spełnienia. 

9. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący szkołę na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu  

i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

Zasady te są zawarte w osobnym dokumencie modyfikowanym na każdy rok szkolny. 
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PRZECHODZENIE UCZNIA ZE SZKOŁY PUBLICZNEJ JEDNEGO TYPU DO SZKOŁY 
PUBLICZNEJ INNEGO TYPU 

 

§ 27a 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 
uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie  
w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył 
się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, 
wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się  
w szkole, z której przechodzi, albo: 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 
uczył się  
w szkole, z której przechodzi. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 
się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 

3. Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do 
szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 
sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły 
publicznej lub szkoły niepublicznej  
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły 
publicznej tego samego typu 
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ROZDZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 
 

§ 28 

1. Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 

2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania; 

3) wypoczynku w dniach wolnych od nauki; 

4) tak opracowanego tygodniowego rozkładu lekcji aby był zgodny z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

5) poszanowania swej godności osobistej; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich; 

8) korzystania z pomocy doraźnej nauczycieli; 

9) życzliwego, podmiotowego traktowania w czasie pobytu w szkole; 

10) nietykalności osobistej; 

11) bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 

obowiązujących regulaminów; 
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13) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

14) ochrony przed nielegalnym stosowaniem środków narkotycznych i substancji 

psychotropowych; 

15) włączenia się w życie szkoły poprzez udział w organizacjach działających na terenie szkoły; 

16) w przypadku naruszenia praw dziecka, uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun mogą składać 

skargi: 

a) w formie pisemnej do wychowawcy klasy, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 

b) w przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające nie przyniesie zadawalających efektów, 

ostatecznym organem odwoławczym na terenie szkoły jest dyrektor szkoły; 

17) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej; 

18) ochrony danych osobistych ( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia 

nietykalności osobistej); 

19) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

2. Uczniowie wybitnie uzdolnieni otrzymują wsparcie w postaci: 

1) wnioskowanie do Prezydenta Miasta o przyznanie stypendium; 

2) tworzenie kół zainteresowań; 

3) pracy indywidualnej z uczniem zdolnym; 

4) zwrócenie uwagi rodziców na zdolności dziecka. 

3. Uczniowie mający trudności w nauce otrzymują wsparcie w postaci: 

1) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych; 

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 
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3) zajęć indywidualnych; 

4) zajęć w ramach świetlicy terapeutyczno – profilaktycznej; 

5) zajęć w ramach świetlicy szkolnej; 

6) kierowania uczniów na badania do poradni pedagogiczno – psychologicznej i innych poradni 

specjalistycznych; 

7) respektowanie przez nauczycieli zaleceń poradni co do form i metod pracy z dzieckiem 

mającym problemy w nauce. 

§ 29 

1. Uczeń ma obowiązek brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich 

oraz właściwie zachować się w ich trakcie, a w szczególności: 

1) systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 

2) przychodzić na lekcje punktualnie; 

3) w przypadku spóźnienia się, udać się do świetlicy szkolnej i zaczekać tam do czasu 

zakończenia lekcji, na którą uczeń się spóźnił; 

4) odpowiednio przygotowywać się do lekcji poprzez: 

a) regularne opanowywanie wiedzy, 

b) posiadanie zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń czy innych przyborów 

potrzebnych do zajęć, 

c) odrabianie zadań domowych, 

d) posiadanie odpowiednich materiałów czy pomocy dydaktycznych niezbędnych 

do poszczególnych przedmiotów (np. przybory matematyczne, plastyczne, instrumenty 

muzyczne itp.); 

5) wykazywać zainteresowanie i aktywność na lekcjach;  
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6) pracować w skupieniu, zachowując ciszę, właściwie reagować na polecenia nauczyciela 

oraz prezentować kulturę zachowania i języka; 

7) spokojnie wchodzić do klasy i wychodzić na korytarz po zakończeniu lekcji; 

8) szczegółowe zasady udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych i przygotowania się do tych 

zajęć określa PZO. 

2. Uczeń ma obowiązek dbać o swój schludny wygląd, a w szczególności przestrzegać 

następujących zasad: 

1) uczeń powinien chodzić do szkoły odpowiednio i skromnie ubranym; 

2) nosić odświętne ubranie tzn. białą bluzkę lub koszulę oraz ciemne spodnie lub spódnicę 

w następujących okolicznościach: 

a) w dniu rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

b) w dniu uroczystości pasowania na ucznia SP3, 

c) w dniu obchodów święta szkoły, 

d) za decyzją dyrektora szkoły, podczas szczególnych uroczystości i imprez szkolnych; 

3) zmieniać obuwie w ciągu całego roku, niezależnie od warunków atmosferycznych; 

4) zabronione jest: 

a) noszenia bluzek na ramiączkach, 

b) noszenie zbyt krótkich, odkrywających brzuch, bluzek i sweterków, 

c) noszenie zbyt krótkich spódnic i spodenek, 

d) noszenie długich i dużych kolczyków, 

e) noszenie biżuterii niebezpiecznej (np. biżuterii z ćwiekami), 

f) noszenie odzieży czy butów z elementami niebezpiecznymi (np. butów z ćwiekami), 
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g) noszenie spodni o obniżonym kroku, 

h) farbowanie włosów, 

i) przychodzenie na zajęcia edukacyjne w makijażu, 

j) malowania paznokci;  

5) ponadto zarówno u dziewcząt jak i u chłopców: 

a) włosy i grzywka nie mogą zasłaniać oczu, 

b) długie włosy muszą być spięte w kucyk gumką do włosów. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych  

oraz innych urządzeń elektronicznych. Uczeń może użyć telefonu komórkowego jedynie za 

zgodą nauczyciela. 

4. Telefon powinien być wyłączony i znajdować się w zamkniętej szafce ucznia. 

5. W przypadku użycia telefonu bez zgody nauczyciela, zostanie on zabrany przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia i przekazany dyrektorowi szkoły. Zabrany telefon zostanie zwrócony 

rodzicom /opiekunom prawnym ucznia. 

6. Za nieprzestrzeganie niniejszego zakazu uczeń dodatkowo otrzymuje uwagę wpisaną  

do elektronicznego dziennika Synergia Librus, która wpływa na ocenę zachowania. 

7. W przypadku konieczności nawiązania kontaktu z rodzicem /opiekunem prawnym dziecka, 

uczeń może zgłosić się o pomoc do wychowawcy lub innego pracownika szkoły. Sekretariat 

szkoły dysponuje telefonem stacjonarnym jak i komórkowym. 

8. Zabrania się przynoszenia do szkoły drogich i cennych rzeczy (np. zabawek, biżuterii, sprzętu 

elektronicznego itp.) Wszystkie ww. rzeczy, muszą być przechowywane w szkolnej szafce ucznia 

na odpowiedzialność jego rodziców. 

9. Uczeń ma obowiązek właściwie zachowywać się wobec nauczycieli, wszystkich 

pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów, a w szczególności: 
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1) przestrzegać przyjętych form kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

2) być uprzejmym, okazywać życzliwość; 

3) wobec wszystkich, postępować uczciwie, być prawdomównym i rzetelnie wykonywać 

przyjęte zobowiązania; 

4) sumiennie wykonywać polecenia wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

5) dbać o kulturę słowa: używać stosownego słownictwa, wystrzegać się wulgaryzmów, 

stosować zwroty grzecznościowe w stosunku do innych; 

6) okazywać szacunek wychowawcom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły  

oraz kolegom; 

7) zachowywać się w sposób koleżeński i uczynny wobec innych uczniów; 

8) współdziałać w kształtowaniu przyjaznej atmosfery w zespole klasowym i wśród uczniów 

szkoły; 

9) okazywać pomoc, zrozumienie i szacunek uczniom słabszym; 

10) niezwłoczne reagować w sytuacji dostrzeżenia jakichkolwiek form przemocy wobec innego 

ucznia poprzez poinformowanie nauczyciela lub dyrektora szkoły; 

11) brać czynny udział w pracach samorządu uczniowskiego, przyczyniać się do realizacji jego 

zadań; 

12) konstruktywne rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, w razie konieczności prosić 

o interwencję nauczyciela; 

13) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów. 

10. Ponadto uczeń powinien: 

1) dbać o honor i tradycje szkoły; 

2) wystrzegać się szkodliwych nałogów; 
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3) naprawiać wyrządzone szkody materialne. 

 

 

 

 

NAGRODY I KARY 
 

§ 30 

1. Uczeń szkoły otrzymuje nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę uczniowską; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów szkoły:  

1) pochwałę wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwałę dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom uznania; 

4) nagrody rzeczowe; 

5) wpis do "Kroniki Szkoły". 

3. Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetu szkoły lub rady rodziców. 

4. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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5. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się 

na świadectwie szkolnym. 

§ 31 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących w szkole przepisów 

i regulaminów oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego, wymierza 

się następujące kary: 

1) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy; 

2) rozmowa z przedstawicielami zespołu wychowawczego; 

3) nagana dyrektora szkoły; 

4) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

5) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły; 

7) przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty. 

2. Sposób w jaki wymierza się kary nie może naruszać nietykalności i godności osobistej 

ucznia. 

3. Od nałożonej kary uczeń, rodzice mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły 

w terminie dwóch tygodni od daty jej nałożenia. 

4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach z 

powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 3 

dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 
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5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

6. Spory pomiędzy rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły. 

7. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu naganie lub zastosowanej wobec niego 

karze. 

8. Jeżeli uczeń dopuszcza się rażącego naruszenia dyscypliny i zasad współżycia społecznego, 

a w szczególności: 

1) rozbojów w szkole lub poza szkołą; 

2) picia alkoholu w szkole lub poza szkołą; 

3) dewastacji mienia szkolnego; 

4) fałszowania dokumentów; 

5) kradzieży; 

6) posiadania i/lub handlu narkotykami; 

7) notorycznego uchylania się od wypełniania obowiązków szkolnych, 

dyrektor szkoły może wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły. 

9. Sposób w jaki wymierza się karę nie może naruszać nietykalności i godności osobistej 

ucznia.  

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o zastosowanej wobec ucznia karze. 

11. Dyrektor Szkoły, po uprzednim poinformowaniu rodziców, może przenieść ucznia do innej 

klasy, w uzasadnionych przypadkach, kiedy zachodzi ryzyko zagrożenia zdrowia i życia tego 

ucznia, bądź pozostałych uczniów. 

12. Przez „zagrożenie zdrowia i życia” rozumie się wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała 

spowodowane użyciem siły fizycznej, przedmiotów typu: meble szkolne, przybory szkolne itp., 
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jak również użycie przemocy psychicznej typu: zastraszanie słowne – używanie gróźb, 

etykietowanie, itp. 

13. Decyzja, o której mowa w  & 31,pkt 11 niniejszego Statutu jest konsultowana z Radą 

Pedagogiczną i przez nią zatwierdzana.  

14. Uczniowi, jego rodzicom oraz wychowawcy klasy przysługuje prawo odwołania się od kary 

w terminie dwóch tygodni od daty jej nałożenia. 

15. Organem odwoławczym od nałożonej kary jest dyrektor szkoły.  
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ROZDZIAŁ VII 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 
 

§ 32 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) Zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego. 

5. 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 samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

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

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

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według 

skali i w formach przyjętych w danej szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

7. Podstawą oceniania są opracowane przez nauczycieli poszczególnych zajęć wymagania 

edukacyjne.  

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

dziecka, o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  
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2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) przedmiotowych zasadach oceniania (PZO); 

4) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania. 

9. Wymagania dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,  

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania na 

podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

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

10. Osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia są oceniane na podstawie wewnątrzszkolnych 

zasad oceniania.  

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki  
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i należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

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

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

13. Ustala się następujące minimalne ilości ocen bieżących z poszczególnych przedmiotów w  

półroczu: 

1) przy 1 godz./tyg. - 4 oceny; 

2) przy 2 godz./tyg. - 5 ocen; 

3) przy 3 godz./tyg. - 6 ocen; 

4) przy 4 godz./tyg. - 7 ocen; 

5) przy 5 godz./tyg. - 8 ocen. 

14. Ustala się następujące normy dotyczące prac pisemnych:  

1) prace klasowe, sprawdziany nie więcej niż 2 w tygodniu;  

2) kartkówki z 3 ostatnich lekcji, nie więcej niż 2 w danym dniu.  

15. Terminy prac klasowych i sprawdzianów są wpisywane do elektronicznego dziennika 

Synergia Librus i zapowiadane uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.  

16. Prace klasowe i sprawdziany są oceniane przez nauczyciela w terminie do 2 tygodni licząc 

od dnia napisania (z wyjątkiem dłuższej absencji nauczyciela).  

17. Na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nie przeprowadza się prac 

klasowych i sprawdzianów.  

18. Uczeń musi poprawić lub napisać zaległy sprawdzian do 2 tygodni, od momentu przyjścia 
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do szkoły po dłuższej nieobecności (minimum 5 dni).  

19. Ocena zarówno dla ucznia jak i dla rodzica jest jawna.  

20. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel powinien ją krótko uzasadnić.  

21. Sprawdzone i ocenione przez nauczyciela prace klasowe i sprawdziany uczeń otrzymuje 

do wglądu podczas zajęć lekcyjnych a rodzice mogą się z nimi zapoznać podczas zebrań 

z rodzicami.  

22. Uczniowie mają prawo do nieprzygotowania się do zajęć z poszczególnych przedmiotów 

zgodnie z PZO.  

23. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji.  

24. Zgłoszenie nieprzygotowania, nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji.  

25. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i innych 

na szczeblu co najmniej miejskim, w dniu następnym, mogą być zwolnieni z odpowiedzi ustnej 

i sprawdzianów.  

26. Prawo nieprzygotowania się do zajęć nie dotyczy prac klasowych i sprawdzianów oraz jest 

zawieszane w styczniu i czerwcu.  

27. 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.  

28. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

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

ustalenie śródrocznej lub rocznej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
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30. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi.  

31. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.  

32. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,  

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 

33. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.  

34. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt. 11, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.  

35. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie 

edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

36. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje rada 

pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie  

i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa  

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,  

oraz zgody rodziców ucznia.  
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37. W/w decyzję rada pedagogiczna podejmuje nie później niż do końca lutego danego roku 

szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie IV. 
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OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 
I ZACHOWANIA W KLASACH I-III 

 

§ 32a 

1. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz ocena z zachowania są oceną 

opisową.  

2. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel – wychowawca systematycznie odnotowuje  

w dzienniku elektronicznym Synergia Librus, który jest oficjalnym dziennikiem szkolnym, 

podręcznikach, ćwiczeniach i zeszycie ucznia wyniki osiągnięć edukacyjnych dziecka. Informuje 

ucznia o jego osiągnięciach edukacyjnych, wskazuje co uczeń robi dobrze,  

a co i jak wymaga poprawy oraz daje wskazówki do dalszej pracy.  

3. Wyniki osiągnięć edukacyjnych ucznia określa się w następującej skali punktowej: 

1) 5 punktów ( 5p)– oznacza maksymalny poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie; 

2) 4 punkty ( 4p)  – oznacza pełny poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie; 

3) 3 punkty ( 3p)  – oznacza wystarczający poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie; 

4) 2 punkty ( 2p)  – oznacza częściowy poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie; 

5) 1 punkt ( 1p)  – oznacza minimalny poziom osiągnięć ucznia w wymienionym zakresie.  

4. Nauczyciel na podstawie bezpośredniej obserwacji ucznia i bieżącej oceny przekazuje 

rodzicom informacje o postępach dziecka w zachowaniu i nauce ( Synergia Librus, zebrania, 

konsultacje, rozmowy indywidualne).  

5. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco.  

6. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i zajęć technicznych bierze się 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego dodatkowo  systematyczność udziału 
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ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

opinii specjalistów i nauczycieli pracujących w szkole oraz opinii lekarskiej ( w-f) dostosować 

wymagania edukacyjne w stosunku do dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności  

w uczeniu się.  

8. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

9. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne zostały pozytywnie ocenione.  

10. W klasach I-III ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą: 

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.  

11. Ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie. 

12. Nauczyciel może w zależności od inwencji twórczej stosować plansze, tabele obrazujące 

pozytywne, bądź negatywne przejawy w zachowaniu ucznia. 

13. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów oraz zasady poprawy oceny. 



73 

 

1) Nauczyciel sprawdza wiadomości i umiejętności uczniów stosując następujące narzędzia:  

a) Sprawdziany 

b) Kartkówki 

c) pisanie z pamięci i ze słuchu 

d) odpowiedzi ustne ( opowiadanie, recytacja) 

e) zadania domowe 

f) prowadzenie zeszytu 

g) aktywność  

14. Sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel podaje zakres 

wiadomości i umiejętności obejmujący dany sprawdzian.  

15. Oceniając sprawdziany prowadzimy następującą punktację: 

1) 100% – 95% uzyskanego wyniku – 5 punktów 

2) 94% – 85% uzyskanego wyniku – 4 punkty 

3) 84% – 70% uzyskanego wyniku – 3 punkty 

4) 69% – 50% uzyskanego wyniku – 2 punkty 

5) poniżej 49% uzyskanego wyniku – 1 punkt 

16. Kartkówki  obejmują tematykę ostatnio przerabianego materiału. Czas trwania –  

do 15 minut. 

17. Ocena z kartkówki może być poprawiona w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

18. Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane jest według następujących kryteriów:  

1) 5 punktów – praca bez błędów ortograficznych zasadniczych lub z 2 błędami 

drugorzędnymi; 

2) 4 punkty – praca z 1 błędem ortograficznym zasadniczym i 2 błędami drugorzędnymi; 

3) 3 punkty – praca z 2 błędami ortograficznymi zasadniczymi i 2 błędami drugorzędnymi; 

4) 2 punkty – praca z 3 błędami ortograficznymi zasadniczymi i 2 błędami drugorzędnymi; 

5) 1 punkt – od 4 błędów ortograficznych zasadniczych. 

 błąd ortograficzny zasadniczy – niewłaściwa pisownia wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”, 



74 

 

mała i wielka litera, pisownia „nie” z czasownikami, przymiotnikami. 

 wszystkie inne są błędami drugorzędnymi. Trzy błędy drugorzędne składają się na jeden błąd 

zasadniczy. 

 trzy błędy interpunkcyjne to jeden błąd zasadniczy. 

19. Pisanie ze słuchu (dyktando) jest zapowiadane przez nauczyciela i istnieje możliwość jego 

poprawy w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

20. Odpowiedzi ustnej uczeń udziela w pozycji siedzącej lub stojącej, w kręgu, w ławce lub przy 

tablicy. Uczeń odpowiada po samodzielnym zgłoszeniu się lub gdy jest poproszony przez 

nauczyciela. Recytacja tekstu odbywa się indywidualnie, w pozycji stojącej na forum klasy. 

 
 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH  
I ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI 

§ 32b 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia obejmuje: 

1) ocenianie bieżące; 

2) klasyfikowanie śródroczne; 

3) klasyfikowanie roczne. 

2. Ocenianie bieżące w klasach IV-VI ustala się w stopniach wg następującej skali: 

1) celujący - (6); 

2) bardzo dobry - (5); 

3) dobry - (4); 

4) dostateczny - (3); 

5) dopuszczający - (2); 

6) niedostateczny - (1): 
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7) ponadto w klasach IV-VI dopuszcza się stosowanie znaków „+” (plus) 

i „-” (minus) do wyżej wymienianej skali ocen z pominięciem oceny celującej - (6) 

i niedostatecznej - (1). 

3.  Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

w pkt 1)-5).  

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6). 

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy  

oraz jak powinien dalej się uczyć. 

6. Klasyfikowanie śródroczne - to podsumowanie osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych 

i zachowania oraz ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z ww. zajęć i zachowania. 

1) Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w terminie 

2 tygodni poprzedzających ferie zimowe; 

2) Klasyfikowanie śródroczne w kl. IV - VI ustala się w stopniach wg wcześniej wymienionej skali. 

7. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2.  

8. Klasyfikowanie roczne ustala się wg skali podanej powyżej (od oceny celującej do oceny 

niedostatecznej). 

9. Nie później niż na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrektora szkoły terminem  

klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne informują uczniów i ich rodziców poprzez zapis w dzienniku elektronicznym Synergia 
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Librus o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawca klasy  

o przewidywanej rocznej ocenie zachowania.  

10. Nie później niż 3 dni robocze (włączając dzień zebrania Rady Pedagogicznej) przed 

ustalonym przez Dyrektora szkoły terminem zebrania Rady Pedagogicznej dotyczącym 

klasyfikacji śródrocznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązują 

się do wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, a wychowawcy klas ocen zachowania. 

11. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć 

2) edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz; 

3) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

4) edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo 

niższych w szkole danego typu, oraz; 

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

12. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. 

13. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim klasyfikacji śródrocznej i 

rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.  

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

zachowania.  

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

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

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

umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  
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17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

18. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

19. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

20. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

21. 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, 

o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. 

22. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 

i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, zwany dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, przeprowadza się 

w formie pisemnej i ustnej.  

23. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

24. Dla ucznia, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych i wychowania 
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fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

25. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b ustawy, 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

26. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11 oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, 

przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin.  

27. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 

20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego 

nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na 

zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela 

danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

28. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w art. 16 ust. 8 

oraz art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń 

może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.  

29. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia.  

30. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
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1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6;  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

31. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia 

32. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3 oraz art. 66 ust. 1b, 

egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1, zastrzeżeń, o których mowa 

w art. 44n, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 

uczniowi lub jego rodzicom.  

33. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 

i 3 oraz art. 66 ust. 1b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

34. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

35. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

36. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 

44m i art. 44n.  
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37. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 44zb, z:  

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego  

z tych zajęć.  

38. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

39. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

40. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

41.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

42. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

43. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 
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4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

44. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

45. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

46. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

47. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

48. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy. 

49. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

50. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

51. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna lub śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona  niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

52. Zastrzeżenia o których mowa w & 32 d pkt 51mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni 
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roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych danego roku szkolnego. 

53. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

54. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7. 

55. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.  

56. 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 pod warunkiem,  

że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

57. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim  

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych  

na podstawie art. 44zb. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

58. Począwszy od kl. IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen  

co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej lub kończy szkołę z wyróżnieniem.  

59. Uczeń ubiegający się o świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, nie może posiadać 

żadnej oceny dostatecznej podczas klasyfikacji rocznej.  

60. Do średniej, o której mowa w pkt. 1 wlicza się ocenę z religii, etyki i przedmiotów 
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dodatkowych.  

61. Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej. 

62. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,  rada pedagogiczna może postanowić 

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

w ciągu roku szkolnego.  

63. Ustala się następujące kryteria ocen: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w 

danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym, wojewódzkim albo krajowym lub 

posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 
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teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej, 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale te braki nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

przedmiotu nauczania w danej klasie,  

b) braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim /elementarnym stopniu trudności, 

nawet przy pomocy nauczyciela. 

64. W klasach IV-VI ocenę zachowania ucznia ustala się na podstawie: oceny wychowawcy, 

nauczycieli uczących, samooceny ucznia, oceny społeczności klasowej oraz otrzymanych uwag 

pozytywnych i negatywnych zawartych w klasowym zeszycie uwag: 
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1) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary:  

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d)  dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom; 

2) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

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

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno--pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej. 

65. uwagach uczniów rodzice / prawni opiekunowie, informowani są w formie elektronicznej 

za pomocą systemu Synergia Librus. 

66. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali: 

1) Wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne.  
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67. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria: 

a) wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, zawarte w Statucie  Szkoły i jest 

wzorem dla innych, 

b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów 

oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, 

c) jest uczciwy i prawdomówny, 

d) jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

e) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach, akcjach, 

f) bierze udział w akcjach charytatywnych, 

g) nie ma żadnych uwag negatywnych. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły, 

b) z własnej inicjatywy bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dobrze i na 

czas wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

c) stara się być zawsze przygotowany do lekcji, 

d) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania, 

e) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia z własnej 

inicjatywy, 

f) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie używa 

wulgarnego słownictwa, 

g) unika kłótni i konfliktów, potrafi kulturalnie je rozwiązywać,  

h) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym z własnej inicjatywy, 
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i) na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

j) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,  

k) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  

l) nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności. 

3) Ocenę dobrą (wyjściową dla pozostałych ocen) otrzymuje uczeń który: 

a) przestrzega obowiązki zawarte w Statucie Szkoły, 

b) bierze udział w życiu klasy i szkoły z plecenia nauczyciela, 

c) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, 

d) pozostawia po sobie porządek, 

e) stara się być kulturalnym i życzliwym, 

f) nie ulega nałogom,  

g) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

4) Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który :  

a) na ogół spełnia obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły (zdarzają mu się drobne uchybienia), 

b) niechętnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, systematycznie uczęszcza na zajęcia, na ogół 

jest przygotowany do lekcji, 

c) otrzymuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania się podczas zajęć edukacyjnych i 

przerw śródlekcyjnych, nieprzygotowania, braku przyborów i zeszytów, 

d) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, 

e) stara się unikać kłótni i konfliktów, 

f) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej 

lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę, 
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g) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi, 

h) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie 

reaguje na uwagi pracowników szkoły, 

i) stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą), 

j) zdarza mu się samodzielnie opuścić zajęcia edukacyjne lub zajęcia dodatkowe.  

5) Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) lekceważy obowiązki szkolne (nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest 

nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć), 

b) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, 

c) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu 

obowiązujących norm i zasad (min. 30 uwag), 

d) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale, 

e) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów, 

f) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły 

i kolegów, używa wulgarnych słów,  

g) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych (przynosi do szkoły 

niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, ucieka  

z zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych), 

h) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje, na przerwach zachowuje się w sposób 

zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych, 

i) ulega nałogom, 

6) Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych, 
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b) nie przestrzega zasad Statutu Szkoły, 

c) swoim zachowaniem: 

 - uniemożliwia prowadzenie lekcji, 

- daje zły przykład rówieśnikom, 

- wpływa na innych uczniów demoralizująco, 

 - zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych, 

d) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, 

e) dopuścił się kradzieży, 

f) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie – 

przemoc,  

g) rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia 

szkody, 

h) wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny, 

i) ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające lub je rozprowadza), 

j) wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia, w półroczu ma liczne nieusprawiedliwione 

nieobecności opuścił ponad 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia. 
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WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA, 
ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH 

I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 32c 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Uczeń lub jego rodzic ma prawo ubiegać się o wyższą o jeden stopień niż przewidywana 

ocena roczna w następujących przypadkach: 

1) usprawiedliwiona nieobecność ucznia spowodowana chorobą na co najmniej 25℅ zajęć 

z danego przedmiotu; 

2) trudna sytuacja rodzinna (np. rozwód, choroba, śmierć rodzica, utrata pracy itp.); 

3) udokumentowane przez ucznia w danym roku szkolnym zdobycie I, II, III miejsca na szczeblu 

miasta lub wyróżnienia na szczeblu wyższym z danego przedmiotu. 

3. W celu uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzic występuje do 

dyrektora szkoły z pisemną, umotywowaną prośbą, nie później niż na 4 dni przed 

klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem zebraniem rady pedagogicznej o przeprowadzenie 

egzaminu sprawdzającego. 

4. Po spełnieniu określonych warunków, do 2 dni od wpłynięcia prośby do dyrektora szkoły, 

nauczyciel danego przedmiotu informuje ustnie ucznia a pisemnie rodzica (opiekuna prawnego) 

o terminie i sposobie poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zgodnie 

z przepisami zawartymi w PZO. 

5. Ocena ustalona w wyniku badania wiedzy i umiejętności ucznia jest oceną ostateczną. 
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6. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor szkoły powołuje komisję  

w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel danego przedmiotu jako egzaminator; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne i wyznacza termin egzaminu, nie później niż na 1 dzień przed klasyfikacyjnym 

plenarnym zebraniem rady pedagogicznej. 

7. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie 

fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

8. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a 

zatwierdza je przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) 

musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń. 

9. Komisja, o której była mowa powyżej, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu 

sprawdzającego: 

1) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu – podwyższyć stopień; 

2) w przypadku negatywnego wyniku egzaminu – pozostawić stopień ustalony przez 

nauczyciela. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne (ćwiczenia, zadania praktyczne), wynik 

egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. 

11. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza oceny ucznia. 
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WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA 
ROCZNA OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA 

 

§ 32d 

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

rodziców o: 

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Uczeń lub jego rodzic ma prawo ubiegać się o podwyższenie o jeden stopień przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w następujących przypadkach: 

1) usprawiedliwiona nieobecność spowodowana chorobą trwającą łącznie co najmniej 30 dni; 

2) trudna sytuacja rodzinna (np. rozwód, choroba, śmierć rodzica, utrata pracy itp.). 

3. W celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, uczeń lub jego 

rodzic/prawny opiekun występuje z pisemną, uzasadnioną prośbą do dyrektora szkoły nie 

później niż na 3 dni przed klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem rady pedagogicznej. 

4. W celu analizy całorocznego zachowania ucznia dyrektor szkoły powołuje komisję 

w składzie: 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) pedagog lub psycholog szkolny,  

i wyznacza termin jej zebrania, nie później niż na 1 dzień przed klasyfikacyjnym plenarnym 

zebraniem rady pedagogicznej. 
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5. Ustalenie oceny zachowania następuje w wyniku jawnego głosowania rady pedagogicznej 

zwykłą większością głosów.  

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin zebrania; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. 

7. Protokół ten stanowi załącznik do arkusza ocen. 

8. O podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania nie może ubiegać się uczeń, 

który: 

1) dopuścił się czynów łamiących prawo np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszenia; 

2) dopuścił się pobicia z uszkodzeniem ciała; 

3) zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, zagrażający zdrowiu  i życiu innych 

uczniów; 

4) notorycznie łamie przepisy regulaminu ucznia, otrzymał kary przewidziane w regulaminie 

ucznia; 

5) udowodniono, że stosuje używki (pali papierosy, pije alkohol lub używa środków 

odurzających). 
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WARUNKI I SPOSOBY PRZEKAZYWANIA RODZICOM INFORMACJI 
O POSTĘPACH DZIECKA W NAUCE I ZACHOWANIU 

 

§ 32e 

1. Nauczyciel przekazuje informację o bieżących ocenach uzyskanych przez ucznia poprzez 

dziennik elektroniczny Synergia Librus. 

2. Wychowawca informuje rodziców o postępach ucznia w nauce podczas zebrań i konsultacji. 

3. Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy przekazują, na tydzień przed śródrocznym  

lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla ucznia 

śródrocznych lub rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej 

lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz nieklasyfikowaniu. 

4. Nauczyciele przedmiotów i wychowawcy przekazują, na miesiąc przed zakończeniem 

śródrocznych lub rocznych zajęć dydaktycznych o przewidywanych dla ucznia śródrocznych 

lub rocznych ocenach niedostatecznych, nieklasyfikowaniu i ocenie nagannej 

oraz nieodpowiedniej zachowania. 

5. W razie potrzeby, wychowawcy przekazują informacje rodzicom na indywidualnych 

konsultacjach. 

6. Informacje o postępach i trudnościach uczniów w nauce przekazywane są: 

1) w formie elektronicznej za pomocą systemu Synergia Librus; 

2) telefonicznie – notatka sporządzona przez nauczyciela, potwierdzona przez dyrektora 

szkoły; 

3) listownie – za potwierdzeniem odbioru; 

4) podczas wizyty domowej wychowawcy klasy ucznia wraz z pedagogiem szkolnym - 

sporządzona notatka. 
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ZASADY I FORMY USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA 
NA ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH 

 

§ 32f 

1. Uczeń powinien przekazywać wychowawcy klasy pisemną prośbę rodziców  

o usprawiedliwienie jego nieobecności. 

2. Usprawiedliwienie powinno być osobiście napisane i podpisane przez rodzica dziecka 

lub wiadomością przekazaną przez dziennik elektroniczny Synergia Librus. 

3. Usprawiedliwienie powinno zawierać dane osobowe dziecka, datę nieobecności w szkole 

oraz powód opuszczenia zajęć edukacyjnych. 

4. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności zaraz po powrocie do 

szkoły, nie później niż na drugiej lekcji wychowawczej i przed końcem danego miesiąca, w 

którym był nieobecny. 

5. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole (powyżej 3 dni), rodzice dziecka 

są zobowiązani do powiadomienia wychowawcy lub dyrekcji szkoły o zaistniałej sytuacji. 

6. Zwolnienie z zajęć edukacyjnych powinno zawierać dane osobowe dziecka, datę i liczbę 

godzin edukacyjnych, z których dziecko ma być zwolnione, powód zwolnienia, podpis 

rodzica/prawnego opiekuna dziecka lub uprawnionej do tego osoby oraz następująca treść: 

„ponoszę pełną odpowiedzialność za dziecko podczas jego nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych i za samodzielny powrót do domu”. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia przez klub sportowy lub innych zajęć dodatkowych  

na  zwolnieniu musi być podpis rodzica lub prawnego opiekuna.  

8. Za nieobecność nieusprawiedliwioną uznaje się pojedyncze godziny bez wcześniejszego 

zwolnienia pisemnego rodziców dziecka lub prawnego opiekuna dziecka.  
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ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 33 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada własny sztandar, logo, pieśń oraz ceremoniał szkolny. 

§ 34 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne 
przepisy. 

3. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
w Mysłowicach. 

§ 35 

Wszelkie regulaminy obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 
niniejszego Statutu oraz ustawy o systemie oświaty. 

§ 36 

1. Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane na wniosek rady pedagogicznej lub 
innych organów działających w szkole. 

2. Zmiana Statutu następuje w formie uchwały rady pedagogicznej. 

3. Przytaczane w niniejszym Statucie artykuły odnoszą się do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty. 

§37 

(uchylony)  


