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Załącznik Nr  2  do Uchwały Nr XLII/477/17 

Rady Miasta Zabrze 

z dnia 5  czerwca 2017  r. 

Statut Szkoły Podstawowej nr  20  im. Polskich Himalaistów w  Zabrzu, ul. Jana Kasprowicza 7 

Rozdział 1 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

§  1 

1.  Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr  20  im. Polskich Himalaistów w  Zabrzu, zwana dalej 

„szkołą”. 

2.  Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną ,a od 2019 roku z oddziałami sportowymi- piłka nożna  

im. Polskich Himalaistów w  Zabrzu. 

§  2 

Siedziba szkoły mieści się w  Zabrzu, ul. Jana Kasprowicza 7. 

§  3 

1.  Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady 

rodziców i  samorządu uczniowskiego. 

2.  Wniosek, o  którym mowa w  ust.  1, zawiera uzasadnienie wyboru imienia, w  tym kandydata 

na patrona szkoły, oraz określa plan działań szkoły związanych z  nadaniem imienia szkole i  

przewidywany termin uroczystości. 

§  4 

1.  Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zabrze. 

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

3.  Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Zabrze działającą w  formie jednostki budżetowej. 

4.  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 

Rozdział 2 

 

CELE I  ZADANIA SZKOŁY 

§  5 

Szkoła realizuje cele i  zadania wynikające z  przepisów prawa, w  szczególności ustawy z  dnia  

14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe (Dz.  U. z  2017  r. poz.  59), zwanej dalej ustawą. 

§  6 

Celami i  zadaniami szkoły są: 

1)  zapewnienie bezpłatnego nauczania w  zakresie realizacji szkolnych planów nauczania; 

2)  zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w  odrębnych przepisach; 
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3)  realizowanie programów nauczania w  oparciu o  podstawę programową kształcenia ogólnego; 

4)  realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i  sprawdzianów; 

5)  umożliwianie zdobywania wiedzy i  umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia; 

6)  kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia; 

7)  wspomaganie i  ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z  

wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i  możliwości rozwojowych, a  w przypadku uczniów 

niepełnosprawnych 

ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i  rodzaju niepełnosprawności; 

8)  umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i  religijnej; 

9)  zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej; 

10)  wykazywanie troski o  zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów; 

11)  zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny 

i fizyczny w  zgodzie z  ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w  warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i  wyznaniowej; 

12)  stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i  zainteresowań społecznych, 

artystycznych oraz sportowych; 

13)  systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z  uzależnieniami, przemocą, agresją i  

zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z  uczniami, u  których zespół zjawisk 

psychicznych i  oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania 

uzależnień; prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego; współdziałanie 

z  poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z  policją i  sądem; 

14)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o  bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń i  sytuacji nadzwyczajnych; 

15)  współdziałanie z  rodzicami (prawnymi opiekunami), rodziną i  wspomaganie wychowawczej roli 

rodziny; 

16)  realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

17)  podejmowanie odpowiednich kroków w  celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji. 

§  7 

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i  potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem obowiązujących w  szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny, 

w szczególności: 

1)  zapewnia bezpieczne i  higieniczne warunki pracy i  nauki w  czasie pobytu w  szkole, jak również 

podczas zajęć obowiązkowych i  nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem; 

2)  organizuje zajęcia wynikające z  obowiązujących przepisów prawa; 

3)  organizuje dyżury nauczycieli. 

§  8 

  1.  Szkoła udziela uczniom i  rodzicom (prawnym opiekunom) pomocy psychologiczno-

pedagogicznej przy współudziale poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie obowiązujących 
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przepisów. O  potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia (prawnych opiekunów). 

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

z działalności instytucji działających na rzecz dziecka i  rodziny, w  szczególności sygnalizuje 

konieczność interwencji w  sytuacjach kryzysowych. 

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

nawiązuje współpracę z: 

1)  policją; 

2)  kuratorem sądowym; 

3)  innymi instytucjami i  placówkami w  zależności od sytuacji. 

§  9 

  Szkoła podejmuje współdziałania ze stowarzyszeniami i  innymi organizacjami w  zakresie 

działalności innowacyjnej. 

§  10 

Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

 

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie 

uczniowi: 

a) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i 

własnych predyspozycji zawodowych, 

b) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim 

zachodzących i praw nim rządzących, 

c) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i 

umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy, 

d) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami 

rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi, 

e) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej. 

2. Doradztwo edukacyjno -zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich 

członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez doradcę zawodowego, 

wychowawców, pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i 

zakładów pracy, np. poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, placówek 

realizujących zadania przystosowania uczniów do podjęcia pracy, przedstawicieli 

organizacji zrzeszających pracodawców oraz innych organizacji pozarządowych i 
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podmiotów środowiska lokalnego, które mają w swoich zadaniach działalność związaną z 

wykonywaniem zawodów. 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych 

działań, np. obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów pracy, 

zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi 

edukacyjne i pracy, spotkania                   z przedstawicielami zawodów, 

przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat. 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści 

związane z: 

a) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych, 

b) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – 

zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń 

zdrowotnych itp. 

c) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i 

pracodawców, 

d) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej, 

e) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i 

międzynarodowym rynku pracy, 

f) radzeniem sobie w sytuacja trudnych związanych z aktywnością zawodową, np. 

poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana 

zawodu, 

g) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza 

systemem oświatowym, 

h) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji  

 

§  11 

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej. 

Na wniosek ucznia jego rodziców – prawnych opiekunów lub pracowników szkoły uczniowi 

może być udzielona pomoc materialna w postaci: stypendium socjalnego, zasiłku losowego, 

stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 
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Wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia oraz 

posiadanych środków finansowych. 

 

Rozdział 3 

 

ORGANY SZKOŁY, ICH ZADANIA I  ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA 

§  12 

Organami szkoły są: 

1)  dyrektor szkoły; 

2)  rada pedagogiczna; 

3)  rada rodziców; 

4)  samorząd uczniowski. 

§  13 

1.  Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym 

wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad 

uczniami uczącymi się w  szkole. 

2.  Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w  szczególności za: 

1)  dydaktyczny i  wychowawczy poziom szkoły; 

2)  realizację zadań zgodnie z  uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w  ramach ich kompetencji 

stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3)  tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i  samodzielnej pracy uczniów; 

4)  zapewnienie pomocy nauczycielom w  realizacji ich zadań i  ich doskonaleniu zawodowym; 

5)  zapewnienie w  miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i  opiekuńczo-wychowawczych; 

6)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i  nauczycielom w  czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

3.  Dyrektor szkoły w  szczególności: 

1)  kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny, z  zastrzeżeniem art.  62  ust.  2 ustawy; 

3)  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w  ramach ich kompetencji stanowiących; 

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

pedagogiczną i  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a  także może 

organizować administracyjną, finansową i  gospodarczą obsługę szkoły; 

6)  wykonuje zadania związane z  zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i  nauczycielom w  czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę; 

7)  wykonuje inne zadania wynikające z  przepisów szczególnych; 
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8)  współdziała ze szkołami wyższymi w  organizacji praktyk pedagogicznych; 

9)  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, opiekuńczej i  

innowacyjnej szkoły; 

10)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z  orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 

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

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i  młodzieżą, w  tym udostępnia imię, nazwisko i  numer 

PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

12) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na podstawie opinii wydanej przez lekarza 

13) kontroluje realizację obowiązku szkolnego 

14) zawiesza zajęcia dydaktyczne zachowując warunki określone prawem 

15) przenosi ucznia do innej klasy 

4.  W  uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony 

przez kuratora oświaty do innej szkoły. 

5.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w  szkole nauczycieli i  pracowników 

niebędących nauczycielami. Dyrektor w  szczególności decyduje w  sprawach: 

1)  zatrudniania i  zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i  innym pracownikom 

szkoły; 

3)  występowania z  wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w  sprawach odznaczeń, 

nagród i  innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

6.  Dyrektor szkoły w  wykonywaniu swoich zadań współpracuje z  radą pedagogiczną, rodzicami i  

samorządem uczniowskim. 

7. Dyrektor szkoły rozstrzyga kwestie sporne i konflikty pomiędzy organami szkoły. 

§  14 

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

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i  opieki. 

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

szkole. 

W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z  głosem doradczym, osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w  tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i  innych organizacji, w  szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i  opiekuńczej szkoły. 

3.  Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w  każdym 

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

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

wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z  inicjatywy dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
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4.  Przewodniczący prowadzi i  przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

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

5.  Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie  rzadziej niż dwa razy w  roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o  działalności 

szkoły. 

§  15 

  1.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3)  podejmowanie uchwał w  sprawie eksperymentów pedagogicznych w  szkole, po zaopiniowaniu ich 

projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców; 

4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5)  ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w  tym sprawowanego nad 

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

2.  Rada pedagogiczna opiniuje w  szczególności: 

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

2)  projekt planu finansowego szkoły; 

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

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  

opiekuńczych. 

§  16 

  1.  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej,, niezgodnych z  przepisami 

prawa. 

2.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w  razie stwierdzenia jej niezgodności z  

przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

§  17 

  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

§  18 

Rada pedagogiczna może wystąpić z  wnioskiem o  odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub z  innego stanowiska kierowniczego w  szkole. 

§  19 

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w  obecności  

co najmniej połowy jej członków. 
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§  20 

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej  

są protokołowane. 

§  21 

Osoby biorące udział w  zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców (prawnych opiekunów), a  także nauczycieli i  innych pracowników szkoły. 

§  22 

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

2.  W skład rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3.  W wyborach, o  których mowa w  ust.  2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w  każdym roku szkolnym. 

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

1)  wewnętrzną strukturę i  tryb pracy rady; 

2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o  których mowa w  ust.  2  oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych do rady rodziców szkoły. 

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

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z  wnioskami i  opiniami we wszystkich sprawach 

szkoły. 

6.  Do kompetencji rady rodziców należy: 

1)  uchwalanie w  porozumieniu z  radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

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

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

7.  Jeżeli rada rodziców w  terminie 30  dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie  uzyska 

porozumienia z  radą pedagogiczną w  sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

program ten ustala dyrektor szkoły w  uzgodnieniu z  organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców 

w porozumieniu z  radą pedagogiczną. 

8.  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 rady rodziców. 

9.  Fundusze, o  których mowa w  ust.  8, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i  likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez 

radę rodziców. 

§  23 

1.  W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
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3.  Zasady wybierania i  działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

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

reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5.  Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i  opinie we 

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

takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

wysiłkiem szkolnym a  możliwością rozwijania i  zaspokajania własnych zainteresowań; 

4)  prawo redagowania i  wydawania gazety szkolnej; 

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

własnymi potrzebami i  możliwościami organizacyjnymi w  porozumieniu z  dyrektorem szkoły; 

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§  24 

1.  Samorząd w  porozumieniu z  dyrektorem szkoły może podejmować działania z  zakresu 

wolontariatu. 

2.  Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

§  25 

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

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

wychowawcza albo rozszerzanie i  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i  innowacyjnej szkoły. 

§  26 

Podjęcie działalności w  szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o  których mowa w  §25, 

wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

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

§  27 

Zasady współdziałania organów szkoły określają regulaminy działalności tych organów. 

§  28 

Jeżeli między organami szkoły wynikną kwestie sporne, dyrektor szkoły kierując się dobrem szkoły, 

pełni rolę mediatora i  podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu. Wyznacza 

termin posiedzenia przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne. Jako mediator 

prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w  przedmiotowej sprawie. Posiedzenie 

mediacyjne jest protokołowane. W  razie braku kompromisu dyrektor szkoły rozstrzyga jednoosobowo, 

kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem szkoły i  społeczności uczniowskiej. Decyzja dyrektora w  

sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna. W  przypadku sporu między dyrektorem a  

innymi organami szkoły kwestie sporne rozstrzyga organ prowadzący. Decyzja organu prowadzącego jest 

ostateczna. 
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§  29 

1.  Rodzice (prawni opiekunowie) i  nauczyciele współdziałają ze sobą w  sprawie wychowania i  

kształcenia uczniów. Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy. 

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

(prawnych opiekunów) oraz zebrania. 

3.  Częstotliwość organizowania stałych spotkań z  rodzicami (prawnymi opiekunami) w  celu 

wymiany informacji nie  może być mniejsza niż 2  razy w  półroczu. 

§  30 

1.  Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i  interpersonalne uczniów. 

2.  W szkole może być prowadzona działalność, o  której mowa w  art.  109  ust.  1  pkt.  3, 5  i  6 

ustawy 

na zasadach wolontariatu. 

Rozdział 4 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§  31 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

3.  W celu zapewnienia ciągłości i  skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca 

opiekuje się danym oddziałem w  ciągu całego etapu edukacyjnego chyba, że z przyczyn losowych jest to 

nie możliwe. 

4.  Liczba uczniów w  oddziale klas I-III szkoły podstawowej wynosi nie  więcej niż 25. 

5.  W przypadku przyjęcia z  urzędu, w  okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w  obwodzie 

tej szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba 

uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w  ust.  4. 

6.  Na wniosek rady oddziałowej, o  której mowa w  ust.  5, oraz za zgodą organu prowadzącego 

szkołę, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o  którym mowa w  ust.  5, zwiększając liczbę 

uczniów w  oddziale ponad liczbę określoną w  ust.  4. Liczba uczniów w  oddziale może być zwiększona 

nie  więcej niż o  2 uczniów. 

7.  Jeżeli liczba uczniów w  oddziale klas I-III szkoły zostanie zwiększona zgodnie z  ust.  6, w  szkole 

zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

8.  Oddział, w  którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z  ust.  6, może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą uczniów w  ciągu całego etapu edukacyjnego. 

9.  Godzina lekcyjna trwa 45  minut. W  uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w  czasie nie  krótszym niż 30  i  nie dłuższym niż 60  minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w  tygodniowym rozkładzie zajęć. 

10.  Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w  klasach I-III szkoły ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o  którym mowa w  ust.  9. 

11.  W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w  oddziałach, w  grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej. 
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12. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. 

Pierwsze półrocze zajęć dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczych kończy się w styczniu.  

 

§  32 

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

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

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

§  33 

Szkoła w  zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1)  pomieszczeń do nauki z  niezbędnym wyposażeniem; 

2)  biblioteki; 

3)  świetlicy; 

4)  gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

5)  zespołu urządzeń sportowych i  rekreacyjnych; 

6)  pomieszczeń sanitarno-higienicznych i  szatni. 

§  34 

1.  Organizacja biblioteki uwzględnia w  szczególności zadania w  zakresie: 

1)  gromadzenia i  udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i  materiałów ćwiczeniowych 

oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z  art.  22a ustawy o  systemie oświaty; 

2)  tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

3)  rozbudzania i  rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i  pogłębiania u  

uczniów nawyku czytania i  uczenia się; 

4)  organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i  społeczną uczniów; 

5)  przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. 

2.  Z biblioteki mogą korzystać: 

1)  uczniowie; 

2)  nauczyciele i  inni pracownicy szkoły; 

3)  rodzice (prawni opiekunowie). 

3.  Biblioteka nieodpłatnie: 

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

2)  zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych. 

4.  Z biblioteki mogą korzystać użytkownicy w  okresie prowadzenia działalności edukacyjnej szkoły. 

5.  Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć 

w  szczególności w  sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć edukacyjnych i  po ich 

zakończeniu. 



Statut Szkoły Podstawowej  nr 20 im. Polskich Himalaistów w Zabrzu 

 14 

6.  Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy w  szczególności: 

1)  opieka nad zbiorami biblioteki, gromadzenie, opracowywanie i  ochrona materiałów bibliotecznych; 

2)  zaspokajanie potrzeb czytelniczych i  informacyjnych użytkowników biblioteki; 

3)  rozwijanie czytelnictwa, realizowanie ścieżki czytelniczo-medialnej; 

4)  przygotowanie uczniów do korzystania z  informacji naukowej; 

5)  działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów. 

6) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas 

§  35 

1.  Szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w  szkole 

dłużej ze względu na: 

1)  czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów); 

2)  organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w  szkole. 

2.  Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

uczniów, a  także ich możliwości psychofizyczne, w  szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

3.  Na zajęciach świetlicowych w  szkole pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie  

więcej niż 25  uczniów. 

§  36 

  1.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z  zakresu kształcenia 

ogólnego; 

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4)  zajęcia prowadzone w  ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5)  zajęcia rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia uczniów, w  szczególności w  celu kształtowania 

ich aktywności i  kreatywności; 

6)  zajęcia z  zakresu doradztwa zawodowego. 

2.  Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne. 

3.  Zajęcia wymienione w  ust.  1  pkt. 3, 4  i  5 mogą być prowadzone także z  udziałem 

wolontariuszy. 

4.  Zajęcia, o  których mowa w  ust.  1  pkt.  6, są organizowane dla uczniów klasy VII i  VIII szkoły. 

5.  Zajęcia, o  których mowa w  ust.  1  pkt.  6, są realizowane niezależnie od pomocy w  wyborze 

kierunku kształcenia i  zawodu udzielanej uczniom w  ramach zajęć, o  których mowa w  ust.  1  pkt.  4. 

§  37 

Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i  opieki w  

danym roku szkolnym. 
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§  38 

Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 

reprezentatywnych w  rozumieniu ustawy o  Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w  skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w  rozumieniu ustawy o  Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. 

§  39 

Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe organizacje 

związkowe, w  terminie do dnia 21  kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę. 

§  40 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z  uwzględnieniem zasad 

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

edukacyjnych. 

Rozdział 5 

 

NAUCZYCIELE I  INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§  41 

1 W  szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i  pracowników obsługi. 

2.  Zasady zatrudniania pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

3.  Liczbę pracowników szkoły ustala dyrektor w  oparciu o  zatwierdzony przez organ prowadzący 

arkusz organizacyjny. 

4.  Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa dyrektor. 

§  42 

1.  Wicedyrektor szkoły działa w  ramach przydzielonego przez dyrektora szkoły zakresu 

obowiązków, a  podczas jego nieobecności wykonuje jego zadania. 

2.  Nauczyciel obowiązany jest: 

1)  rzetelnie realizować zadania związane z  powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i  opiekuńczą, w  tym zadania związane z  

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w  czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2)  wspierać każdego ucznia w  jego rozwoju; 

3)  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4)  kształcić i  wychowywać młodzież w  umiłowaniu Ojczyzny, w  poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w  atmosferze wolności sumienia i  szacunku dla każdego człowieka; 

5)  dbać o  kształtowanie u  uczniów postaw moralnych i  obywatelskich zgodnie z  ideą demokracji, 

pokoju i  przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i  światopoglądów. 

3.  Do zakresu zadań nauczycieli należy w  szczególności: 

1)  planowanie i  prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z  obowiązującym programem 

oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i  zainteresowań; 

3)  stosowanie twórczych i  nowoczesnych metod nauczania i  wychowania; 
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4)  bezstronne i  obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

5)  odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w  szkole i  poza jej terenem w  czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę; 

6)  współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną; 

7)  planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w  różnych formach doskonalenia zawodowego; 

8)  współdziałanie z  rodzicami (prawnymi opiekunami) w  sprawach wychowania i  nauczania uczniów 

z  uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w  

szczególności z  zrealizowanego programu nauczania i  uzyskiwania informacji dotyczących danego 

ucznia, jego zachowania i  rozwoju; 

9)  czynny udział w  pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i  uchwał; 

10)  znajomość i  przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w  szkole oraz przepisów BHP i  

ppoż., obowiązków wynikających z  zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej 

pracy 

11) pełnienie dyżuru zgodnie z wyznaczonym harmonogramem- nauczyciel wychowania fizycznego jest 

odpowiedzialny za dowóz uczniów z treningów do  szkoły  

12) wypełnianie poleceń dyrektora szkoły związanych z realizacją podstawowych zadań. 

4.  Nauczyciel ma prawo korzystać w  swojej pracy z  pomocy merytorycznej i  metodycznej ze strony 

dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i  instytucji naukowo-oświatowych. 

5.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i  skuteczności pracy 

wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w  ciągu 

całego etapu edukacyjnego. 

1) Na umotywowany wniosek rodziców zespołu klasowego dyrektor szkoły może dokonać zmiany 

wychowawcy. 

6.  Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

7.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w  szczególności: 

1)  tworzenie warunków wspierających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do 

życia w  rodzinie i  społeczeństwie; 

2)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w  zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a  innymi członkami społeczności szkolnej. 

8.  Wychowawca w  celu realizacji zadań, o  których mowa w  ust.  7: 

1)  otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2)  zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) i  uczniów z  obowiązującymi w  szkole zasadami 

oceniania, klasyfikowania i  promowania uczniów; 

3)  współdziała z  nauczycielami uczącymi w  oddziale, którym się opiekuje, uzgadniając z  nimi i  

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a  także wobec tych uczniów, którym 

z  racji szczególnych uzdolnień albo z  powodu napotykanych trudności i  niepowodzeń szkolnych, 

potrzebne jest zapewnienie opieki; 

4)  współdziała z  pedagogiem oraz innymi specjalistami, w  celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla 

uczniów oraz doradztwa dla rodziców (prawnych opiekunów). 
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9.  Wychowawca utrzymuje kontakt z  rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami), w  celu: 

1)  poznania i  ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci; 

2)  współdziałania z  rodzicami (prawnymi opiekunami), zwłaszcza okazywania im pomocy w  ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców (prawnych opiekunów) 

pomocy w  swoich działaniach; 

3)  włączania ich w  sprawy życia klasy i  szkoły; 

4)  współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w  rozpoznawaniu potrzeb i  

trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i  szczególnych uzdolnień uczniów. 

10.  Wychowawca spotyka się z  rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami) na wywiadówkach, 

organizowanych nie  rzadziej niż dwa razy w  okresie. 

1) Służbowe kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach istotnych wychowawca opisuje w 

formie notatki służbowej i przechowuje w dokumentacji wychowawcy. 

11.  O terminie spotkań na wywiadówkach decyduje dyrektor szkoły. 

12.  Informację o  wywiadówce przekazuje się zainteresowanym poprzez przekazanie informacji 

uczniom. 

13.  W wywiadówkach mogą również uczestniczyć nauczyciele nie  będący wychowawcą danej klasy. 

14.  Wychowawca spełnia swoje zadania poprzez: 

1)  poznanie warunków środowiskowych uczniów; 

2)  kontakty z  rodzicami (prawnymi opiekunami) według harmonogramu spotkań, a  w szczególnych 

przypadkach według potrzeb - indywidualne rozmowy z  rodzicami (prawnymi opiekunami); 

3)  współpracę z  pedagogiem oraz innymi specjalistami w  przypadku wystąpienia trudności w  uczeniu 

się lub zachowaniu uczniów. 

15. Wychowawca opracowuje plan pracy wychowawczej stanowiący element programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. 

Nauczyciele zobowiązani są do przebywania na terenie obiektu szkolnego w stroju stosownym do 

miejsca i rodzaju wykonywanej pracy. 

Pracownikom zabrania się samowolnego opuszczania miejsca pracy w godzinach pracy. 

Nauczycielom zabrania się pozostawiania uczniów bez dozoru. W sytuacjach wyjątkowych 

nauczyciel może opuścić miejsca pracy po zapewnieniu uczniom skutecznej opieki przez innego 

nauczyciela lub pracownika szkoły i po powiadomieniu dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

 

§ 43 

1.  Dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony zespół nauczycieli 

do realizacji zadań szkoły. 

2.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego 

zespołu. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i  pracowników szkoły. W  

pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły. 

3.  Zespół określa plan pracy i  zadania do realizacji w  danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy 

zespołu odbywa się podczas ostatniego w  danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej. 
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§  44 

W celu prawidłowego funkcjonowania szkoły zatrudnia się pracowników administracji i  obsługi, 

których zadania określa dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 6 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I  OBOWIĄZKI 

§  45 

Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. Zasady rekrutacji określa 

regulamin. 

§  46 

Uczeń ma prawo do: 

1)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z  zasadami higieny pracy umysłowej; 

2)  opieki wychowawczej i  warunków pobytu w  szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i  poszanowanie jego 

godności; 

3)  korzystania z  pomocy doraźnej, zgodnie z  odrębnymi przepisami, w  tym z  pomocy materialnej; 

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

5)  swobody wyrażania myśli i  przekonań, w  szczególności dotyczących życia, a  także 

światopoglądowych i  religijnych, jeśli nie  narusza tym dobra innych osób; 

6)  rozwijania zainteresowań, zdolności i  talentów; 

7)  sprawiedliwej, obiektywnej i  jawnej oceny; 

8)  uzyskania pomocy w  przypadku trudności w  nauce; 

9)  korzystania z  poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i  zawodowego; 

10)  wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

§  47 

1. Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych w  niniejszym 

statucie i odrębnych przepisach. 

2. Wszelkie spotkania organizowane przez nauczycieli i samorząd uczniowski na terenie szkoły 

odbywają się za zgoda dyrektora i po zapewnieniu opieki przez pracowników pedagogicznych 

3. Uczniowie nie mogą przebywać na terenie szkoły bez opieki pracowników szkoły. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów i innych osób 

korzystających z boiska szkolnego poza lekcjami. 

 

§  48 

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w  statucie szkoły, w  szczególności: 

1) systematycznie i  aktywnie uczestniczyć w  zajęciach lekcyjnych i  w życiu szkoły; 

2) brać udział we wszystkich zaplanowanych w  planie lekcji danego oddziału zajęciach edukacyjnych; 
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3) właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych, uczestniczyć w  realizowanych zadaniach, 

ćwiczeniach, wykonywać polecenia nauczycieli, zachowywać ład i  porządek, przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa i  higieny; 

4) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i  innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów; przestrzegać zasad kultury współżycia w  odniesieniu do kolegów, nauczycieli i  innych 

pracowników szkoły; 

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

6) dostarczyć usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w  szkole napisanego przez 

rodziców (prawnych opiekunów), w  terminie 7  dni. 

   7) podczas uroczystości szkolnych i egzaminów uczniowie noszą białe bluzki /koszule/ ciemne   

najlepiej granatowe lub czarne spódnice / spodnie /. 

      8) Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych  

w celach osobistych tylko w czasie przerw. Niedozwolone jest nagrywanie lub inne 

dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających bez zgody dyrektora lub 

wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

 

1) W przypadku gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego na lekcji i łamie zasady na przerwie- 

nauczyciel ma prawo odebrać mu telefon. Telefon bezpośrednio po lekcji jest umieszczany w kasie 

pancernej i oddawany rodzicom ucznia. 

3.  W przypadku, gdy uczeń uważa iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub 

pedagoga. 

4.  Dyrektor szkoły w  ciągu siedmiu dni od dnia złożenia zażalenia dokonuje jego rozpatrzenia. 

5. Nauczyciel na lekcji sprawdza listę obecności i odnotowuje nieobecności uczniów w następujący 

sposób: 

1) kreska pionowa – uczeń nieobecny 

2) krzyżyk – nieobecność usprawiedliwiona 

3) zw – w przypadku uczestnictwa ucznia w zawodach, konkursach, zwolnienia przez wychowawcę, 

4) z – zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, religii 

5) i – w przypadku nauczania indywidualnego, indywidulanego toku nauki, zindywidualizowanej 

ścieżki kształcenia 

6) s- spóźnienia na lekcję 

6.Zachowanie na lekcji: 

7.Uczeń trzyma na stoliku lekcyjnym jedynie podręczniki zeszyty i przybory konieczne na 

danej lekcji 

8.Uczeń odpowiada z ławki siedząc chyba, ze został wezwany do tablicy 

9.W trakcie zajęć uczniom zabrania się spożywania posiłków, picia napojów 

10.Uczniom zabrania się wszelkich rozmów i działań niezwiązanych z realizowanymi 

zajęciami, wykonywania jakichkolwiek czynności bez zgody i polecenia nauczyciela 
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11. Zakończenie zajęć: 

a)Zajęcia kończą się na wyraźne polecenie nauczyciela, który ma obowiązek tak 

zorganizować zajęcia by kończyły się równo z dzwonkiem na przerwę 

b)Uczniowie wstają, porządkują swoje stanowiska, po ostatniej lekcji w danej Sali podnoszą 

krzesła i ustawiają je na stolikach 

c) Klasa spokojnie wychodzi z sali 

12. Za nieobecnego nauczyciela organizuje się zastępstwa. Jeżeli klasie nie można zapewnić 

zastępstwa za nieobecnego nauczyciela to klasę z pierwszych i ostatnich lekcji w danym dniu 

można zwolnić, o czym należy poinformować klasę z minimum jednodniowym wyprzedzeniem 

poprzez informację umieszczona na tablicy ogłoszeń. 

13. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego podczas zajęć z wychowania fizycznego 

przebywają razem z grupą ćwiczącą. Uczniowie nie mogą brać udziału w zajęciach i opuszczać 

terenu szkoły. Jeżeli zajęcia z wychowania fizycznego są na pierwszej lub ostatniej godzinie 

lekcyjnej zajęć w danym dniu ucznia zwalnia się z zajęć na podstawie pisma od rodziców. 

14. Uczniom na terenie szkoły zabrania się: 

1) noszenia biżuterii (wyjątek stanowią kolczyki „wkrętki” ściśle przylegające do ucha, zegarek na 

ręce). Na lekcjach wychowania fizycznego zabroniona jest jakakolwiek biżuteria. 

2) malowania paznokci na kolorowo, farbowania włosów 

3) noszenia tipsów 

4) noszenia odzieży odsłaniającej części tułowia(ramiona, brzuch dekolt, plecy) i nogi powyżej kolan, 

noszenia na głowie czapek i kapturów 

5) noszenia odzieży odsłaniającej bieliznę, 

6) noszenia odzieży i symboli nawiązujących do środków zmieniających świadomość 

7) noszenia odzieży z wulgarnymi napisami, także w obcych językach 

8) biegania po korytarzach i klatkach schodowych, gromadzenia się w toaletach szkolnych 

9) wychylania się przez okna i siadania na parapetach  

10) wykorzystywania sprzętu szkolnego w sposób niezgodny z przeznaczeniem 

11) wychodzenia poza teren szkoły lub wyznaczony obszar na boisku szkolnym w czasie lekcji i 

przerw śródlekcyjnych 

15. Niestosowny strój ucznia jest podstawą do obniżenia oceny ze sprawowania. 

16. W czasie zajęć lekcyjnych uczniom zabrania się opuszczania miejsca bez zgody nauczyciela. 

17. Uczeń skarżący się na dolegliwości bólowe może zostać zwolniony z zajęć pod warunkiem 

odebrania go ze szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna lub po telefonicznym wyrażeniu zgody 

przez rodzica na samodzielny powrót ucznia do domu po odnotowaniu tego faktu w dzienniku. 

18. Każda osoba, która zauważy zdarzenie lub zagrożenie dla zdrowia lub życia zgłasza ten fakt 

dyrektorowi szkoły, a następnie gdy wymaga tego sytuacja osobiście przeciwdziała takim 

zdarzeniom lub zabezpiecza miejsce stanowiące potencjalne źródło zagrożenia. 

19. Wszelkie wypadki z udziałem uczniów i pracowników szkoły należy zgłosić dyrektorowi szkoły w 

chwili powzięcia informacji o takim wypadku, a osobie poszkodowanej udzielić niezwłocznie 
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pomocy.   Uczeń, który doznał obrażeń cielesnych może być zwolniony do domu wyłącznie po 

udzieleniu mu pomocy medycznej oraz po przekazaniu go pod opiekę prawnemu opiekunowi. 

20. W razie konieczności przewiezienia ucznia do szpitala, policyjnej izby zatrzymań lub innej 

placówki z uczniem jedzie wyznaczony pracownik szkoły, niezwłocznie o tym fakcie należy 

powiadomić prawnych opiekunów ucznia. 

21. W przypadku zachowań agresywnych wśród uczniów, spożywania przez uczniów alkoholu, 

zażywania środków odurzających i innych czynów karalnych należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły, a w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania stosowne instytucje 

/Policja, Pogotowie Ratunkowe, Państwową Straż Pożarną /. 

22. W przypadku naruszania przez ucznia ładu i porządku podczas prowadzenia zajęć należy 

telefonicznie wezwać dyrektora szkoły lub pedagoga oraz niezwłocznie powiadomić rodziców 

ucznia. 

23. W przypadku braku reakcji ucznia na uwagi nauczyciela, pedagoga czy dyrektora szkoły sprawa 

kierowana jest do sądu dla nieletnich z wnioskiem o zastosowanie środka wychowawczego. 

24. W przypadku agresywnych zachowań ucznia w stosunku do innych uczniów, pracowników szkoły 

lub innych osób sprawa kierowana jest w trybie natychmiastowym do stosownych organów, a 

uczeń zostaje ukarany zgodnie z karami przewidzianymi w statucie szkoły. 

25. Uczniowie szkoły i ich rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za 

wszelkie szkody powstałe z ich winy w mieniu szkoły i osób, którym szkodę wyrządzono. 

26. Wychowawcy klas i nauczyciele zobowiązani są do stosowania procedur w sytuacjach 

kryzysowych. 

27. Interesanci wchodzący do obiektu szkolnego powinni wpisać swoje dane i cel wizyty do książki 

wejść znajdującej się u portiera szkoły. 

28. Każdy pracownik szkoły ma prawo i obowiązek do kontroli osób postronnych przebywających na 

terenie szkoły. 

29. .Jeżeli osoba postronna nie chce udzielić odpowiedzi na pytanie o cel pobytu na terenie szkoły 

należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a sytuacjach szczególnych Straż Miejską lub 

Policję. 
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§  49 

Uczeń może zostać nagrodzony za: 

1)  bardzo dobre wyniki w  nauce; 

2)  wzorowe zachowanie i  wzorową frekwencję na zajęciach szkolnych; 

3)  wybitne osiągnięcia i  pracę społeczną. 

§  50 

1.  W szkole są udzielane następujące nagrody: 

1)  pochwała wychowawcy klasy; 

2)  pochwała dyrektora; 

3)  dyplom; 

4)  list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów). 

5) nagroda rzeczowa 

6) pochwała Rady Pedagogicznej 

2.  Zastrzeżenia do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice (prawi opiekunowie) mogą wnieść do 

dyrektora szkoły w  terminie 7  dni od dnia otrzymania nagrody przez ucznia. 

§  51 

  1.  Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń podlega karze. Wobec ucznia stosuje się 

następujące kary: 

1)  upomnienie wychowawcy klasy; 

2)  pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o  nieodpowiednim lub nagannym 

zachowaniu ucznia; 

3) upomnienie  dyrektora szkoły. 

4)  nagana dyrektora szkoły. 

5) nagana Rady Pedagogicznej 

6) zawieszenie w prawie do korzystania z zajęć pozalekcyjnych 

7) praca społeczna na rzecz szkoły 

8) przeniesienie do innej klasy 

9) wykonanie dodatkowego zadania o charakterze dydaktyczno –wychowawczym 

10) zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz w wyjściach poza szkołę 

2.  Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. 

3.  Kary nie  mogą być stosowane w  sposób naruszający nietykalność i  godność osobistą ucznia. 

4.  O nałożonej karze informuje się pisemnie rodziców (prawnych opiekunów). 

§  52 

Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. Odwołanie mogą wnieść rodzice 

(prawni opiekunowie) w  ciągu 7  dni od uzyskania informacji o  karze. Dyrektor rozpatruje 

odwołanie w  ciągu 7  dni od jego otrzymania. 
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Decyzja podjęta przez dyrektora szkoły jest ostateczna. 

§  53 

O przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły dyrektor szkoły może 

wystąpić do Kuratora Oświaty w  przypadku szczególnego naruszenia przez ucznia dyscypliny oraz zasad 

bezpieczeństwa. 

§  54 

  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o  przyznanej mu 

nagrodzie lub nałożonej karze. 

 

Rozdział 7 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI  I  SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

§  55 

 

Postanowienia szczegółowe – sposoby oceniania i dokumentowania osiągnięć uczniów klas I – VIII 

oraz informowania uczniów, rodziców o bieżących postępach ucznia:  

1) nauczyciel informuje uczniów o pracy kontrolnej z wyprzedzeniem nie krótszym niż tydzień, 

przy czym ilość prac kontrolnych w ciągu jednego dnia nie może być większa niż trzy; 

informacja o planowanym sprawdzianie zostaje przez nauczyciela zapisana w dzienniku. 

2) nauczyciel ma obowiązek poprawić i ocenić prace kontrolne w terminie dwóch tygodni 

(dokładnie 10 dni roboczych) od dnia ich przeprowadzenia;  

3) nauczyciel odnotowuje w dzienniku  w rubryce ocen ze sprawdzianów zakres materiału, 

którego dotyczy dana ocena;  

4) uczeń nieobecny na pracy kontrolnej ma obowiązek zaliczyć ją w terminie i na warunkach 

ustalonych przez prowadzącego zajęcia, w przypadku braku ustaleń uczeń zobowiązany jest 

w terminie do dwóch tygodni zaliczyć daną pracę kontrolną, jeżeli uczeń nie zaliczy danej 

partii materiału może to skutkować obniżeniem oceny  z przedmiotu; 

5) dopuszcza się zapisywanie w dzienniku  w rubrykach ocen zapisów: a)„np” -  

nieprzygotowanie,  

b)„nb” - nieobecność na pracy kontrolnej, w przypadku napisania pracy  w dodatkowym 

terminie, wpisuje się uzyskaną przez ucznia ocenę, 
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6) w  rubryce  dziennika „Obecność  uczniów  na  zajęciach 

edukacyjnych” stosuje się następujące oznaczenia: 

7) a) „ǀ” nieobecność nieusprawiedliwiona,  

b) „+” nieobecność usprawiedliwiona,  

c) „s” spóźnienie na godzinę lekcyjną,  

d) „z” zwolnienie z lekcji, lecz uczeń jest obecny w szkole (np. reprezentuje szkołę na 

konkursach, zawodach sportowych, występach artystycznych, imprezach  

szkolnych itp.);  

           e) próbne egzaminy są wpisywane do dziennika w skali procentowej. 

 

8) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły,  

a) nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie 

bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej 

sprawdzeniu i ocenieniu); uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek odwoływać się 

do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny zachowania – do 

kryteriów ocen zachowania, przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co 

wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, oraz wskazać uczniowi jak 

powinien się dalej uczyć,  

b) nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej  z jego 

rodzicami lub na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców – jeśli wyrażą taką wolę,   

c) na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustaloną ocenę pisemnie w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku 

przez ucznia lub jego rodziców w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem 

odbioru;  

9)wszelkie informacje o ocenach i zachowaniu ucznia są dostępne na bieżąco dla rodziców 

(prawnych opiekunów) w trakcie konsultacji i zebrań z rodzicami;  

10 ) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego 

rodzicom:  
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a. sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie 

zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych 

prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała 

praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali 

uczniowie oraz z udzielaniem wskazówek w jaki sposób można poprawić swoją pracę i w 

jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności,  

b. uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca,  

c. dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel 

udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym 

oddziale, udostępnienie sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej nastąpi w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny,  

d. po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z 

nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć 

edukacyjnych,  

e. sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w czasie zebrań i konsultacji nauczycieli z 

rodzicami oraz indywidualnych spotkań w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może 

być dyspozycyjny dla rodziców, jednak po wcześniejszym umówieniu się rodziców z 

nauczycielem na takie spotkanie,  

f. rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi,   

g. na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia;  

11 z terminarzem zebrań i konsultacji rodzice zostają zapoznani na pierwszym spotkaniu w 

danym roku szkolnym;  

12 sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia:  

a. udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły, który należy 

złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu,  
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b. dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia, 

dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora 

szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela,  

c. udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania 

ucznia odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem, uczniem i jego rodzicami.  

 

1.  Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i  zachowanie ucznia. 

2.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez 

nauczycieli poziomu i  postępów w  opanowaniu przez ucznia wiadomości i  umiejętności w  stosunku do: 

1)  wymagań określonych w  postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych 

wynikających z  realizowanych w  szkole programów nauczania; 

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

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3.  Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i  zachowania ucznia ma na celu: 

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

postępach w  tym zakresie; 

2)  udzielanie pomocy uczniowi w  samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

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

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

w  nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i  metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

4.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i  dodatkowych 

zajęć edukacyjnych; 

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3)  ustalanie ocen bieżących i  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i  dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, a  także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4)  przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 
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5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

z  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7)  ustalanie warunków i  sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o  

postępach i  trudnościach w  nauce i  zachowaniu ucznia oraz o  szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5.  Ocenianie ucznia z  religii i  etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

6.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i  norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia ustalonych w  statucie szkoły. 

§  56 

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

opiekunów) o: 

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych 

i  rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania; szczegółowe wymagania na oceny z 

poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciel w przedmiotowych systemach oceniania. 

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

edukacyjnych. 

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

(prawnych opiekunów) o  warunkach i  sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o  warunkach 

i  trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§  57 

 

1.  Uczeń w  trakcie nauki w  szkole otrzymuje oceny: 

1)  bieżące; 

2)  klasyfikacyjne: 

a)  śródroczne i  roczne, 

b)  końcowe. 

2.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i  jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3.  Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

4.  Sprawdzone i  ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i  jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) w  obecności nauczyciela. 

5.  Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

są zobowiązani poinformować ustnie ucznia, a  rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie o  
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przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych, a  o przewidywanej ocenie niedostatecznej na 

miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

6.  Śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne, a  śródroczną i  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – 

wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danego oddziału oraz ocenianego 

ucznia. 

7.  Oceny śródroczne i  roczne ustala się na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

8.  W  oddziałach klas I  - III oceny bieżące, śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z  

obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych, a  także śródroczna i  roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi. 

9.  Począwszy od klasy IV bieżące, śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych 

ustala się w  stopniach według następującej skali i wagi ocen 

Uczeń, który uzyska wagę: 

• 1,70 otrzymuje na półrocze/koniec roku ocenę dopuszczającą (przy wadze 1,65 – możliwość 

podwyższenia oceny), 

• 2,70 – ocenę dostateczną, (przy wadze 2,65 – możliwość podwyższenia oceny), 

• 3,70 – ocenę dobrą, (przy wadze 3,65 – możliwość podwyższenia oceny), 

• 4,75 – ocenę bardzo dobrą, (przy wadze 4,70 – możliwość podwyższenia 

               oceny). 

Kryteria podwyższenia oceny: 

• O formie poprawy decyduje nauczyciel 

• uczeń musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną (1,65; 2,65; 3,65; 4,70) 

• uczeń wykazywał właściwą postawę na zajęciach lekcyjnych, np: 

                sumienność, aktywność, respektowanie poleceń 

Uczeń, który spełnia kryteria może podwyższyć ocenę w ciągu trzech dni 

roboczych od następnego dnia po otrzymaniu karty informacyjnej. 

 Uczeń ma prawo w półroczu poprawić dwa testy z danego przedmiotu (bierzemy 

pod uwagę ocenę wyższą). 

 Warunki uzyskania oceny celującej: 

 1. średnia ważona –  od 5,50 

2. średnia ważona 5,30 oraz udział w konkursach zewnętrznych i uzyskanie 
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wyróżnienia, I, II, III miejsca lub tytułu laureata, finalisty w konkursach 

3. średnia ważona 4,75 (jest to średnia na ocenę bardzo dobrą) i uzyskanie 

tytułu laureata konkursu wojewódzkiego, który zwalnia ucznia 

z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Klas VIII 

 

1)  stopień celujący – 6; 

2)  stopień bardzo dobry – 5; 

3)  stopień dobry – 4; 

4)  stopień dostateczny – 3; 

5)  stopień dopuszczający – 2; 

6)  stopień niedostateczny – 1. 

Oceny cząstkowe mają plusy i minusy. 

 

 10.  Zasady opracowania wymagań edukacyjny i kryteria oceniania 

 
  1) Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych 

etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien 

wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania. 

  2) Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i 

realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

 3) W szkole przyjmuje się następujący sposób klasyfikacji treści nauczania na 

   poszczególne poziomy wymagań: 

Poziom Kategoria Stopień wymagań 

Wiadomości Zapamiętanie wiadomości Wymagania konieczne (K) 

Wiadomości Zrozumienie wiadomości Wymagania podstawowe (P) 

Umiejętności Stosowanie wiadomości w 

sytuacjach typowych 

 

Wymagania rozszerzające (R) 

Umiejętności 

 

Stosowanie wiadomości w 

sytuacjach problemowych 

Wymagania dopełniające (D) 

 

  4) Przy ustalaniu poszczególnych stopni wymagań edukacyjnych obowiązują następujące kryteria: 
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Stopień 

wymagań 

Zakres celów 

 

K 

Znajomość pojęć, terminów, faktów, 

praw, zasad, reguł, treści 

naukowych, zasad działania 

 

P. 

Uczeń potrafi przekazać wiadomości 

w innej formie niż je zapamiętał, 

potrafi wiadomości zinterpretować, 

streścić i uporządkować 

 

R 

Opanowanie przez ucznia 

umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami 

według podanych mu wzorów. 

Uczeń umie stosować wiadomości w 

sytuacjach podobnych do ćwiczeń 

szkolnych 

 

 

D 

Opanowanie przez ucznia 

umiejętności formułowania 

problemów, dokonywania analizy i 

syntezy nowych zjawisk. Uczeń 

umie formułować plan działania, 

tworzyć oryginalne rozwiązania 

 

 

5) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii PPP lub innej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności 

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikających z podstawy programowej. 

 6) Podstawą do dostosowania wymagań są: 

* opinia poradni, którą rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych 

przy zapisie do klasy pierwszej, 

* jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni 

opiekunowie) dostarczają opinie po jej otrzymaniu. 
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 7) Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Ustala się 

następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie 

bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej: 

Zakres wymagań Stopień 

Konieczne Podstawowe Rozszerzające Dopełniające  

_ _ _ _ niedostateczny (1) 

+ _ _ _ dopuszczający (2) 

+ + _ _ dostateczny (3) 

+ + + _ dobry (4) 

+ + + + bardzo dobry (5) 

Wymagania wykraczające celujący (6) 

 

 

 

 

8) . Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki /informatyki, muzyki, plastyki, sztuki, zajęć 

artystycznych i zajęć technicznych nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

9) W przypadku wychowania fizycznego na ocenę wpływa systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

10) Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

a)  100%– 96%celujący, 

b)  95% - 90%bardzo dobry, 

c)  89%-75% dobry , 
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d) 74% - 51% - dostateczny, 

e) 50% -31 % - dopuszczający, 

f) < 30% - niedostateczny 

. 

11) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje 

następujące zasady przeliczania punktów na oceny: 

a) 100%- 90% – celujący, 

b) 89% - 71% - bardzo dobry, 

c) 70% - 55% - dobry , 

d) 54% - 40% - dostateczny, 

e) 39% - 20% - dopuszczający, 

f) < 20% - niedostateczny. 
 

10)  Śródroczna i  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w  szczególności: 

1)  wywiązywanie się z  obowiązków ucznia; 

2)  postępowanie zgodne z  dobrem społeczności szkolnej; 

3)  dbałość o  honor i  tradycje szkoły; 

4)  dbałość o  piękno mowy ojczystej; 

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

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

7)  okazywanie szacunku innym osobom. 

11) .W I etapie nauczania w klasach I-III zachowanie ucznia ocenianie jest systematycznie co tydzień 

w następujący sposób : 

-na początku każdego tygodnia w poniedziałek uczeń otrzymuje pięć bilecików-uśmiechów 

-uczeń traci bileciki – uśmiechy za każde przewinienie, np. 

-rozmowy podczas lekcji, 

-chodzenie po klasie podczas lekcji, 

-przerywanie wypowiedzi innym uczniom, 

-używanie telefonu komórkowego, 

-spóźnienie na lekcję, 

-przezywanie i grożenie, 

-używanie wulgaryzmów 

-pobicie, 

-lekceważenie nauczyciela ,pracowników szkoły 

-niebezpieczne zachowania (np. bieganie podczas przerwy). 

a) W każdy piątek uczeń otrzymuje tygodniową ocenę swojego zachowania wyrażoną znakiem 

graficznym umieszczonym na klasowej tablicy: 
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-5 zachowanych bilecików – buzia uśmiechnięta 

-4 lub 3 utrzymane bileciki – buzia poważna 

-1 lub 2 utrzymane kupony –buzia smutna 
 
b) Na koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną w skali: 

-wzorowe – 5 uśmiechów 

-bardzo dobre – 4 uśmiechy 

-dobre – 3 uśmiechy 

-poprawne – 2 uśmiechy 

-nieodpowiednie – 1 uśmiech 
 
c) Na koniec semestru i roku szkolnego ocena z zachowania ma charakter opisowy. 
 

12.  Począwszy od klasy IV roczną, śródroczną i  końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 

1)  wzorowe; 

2)  bardzo dobre; 

3)  dobre; 

4)  poprawne; 

5)  nieodpowiednie; 

6)  naganne. 

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

14.Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego 

kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, 

respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

15. Zasady ustalania oceny z zachowania. 

1) Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, uwzględniając: 

a) punktację uzyskaną w semestrze /roku szkolnym, 

b) samoocenę ucznia, 

c) opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów, 

d) opinie nauczycieli i pracowników szkoły, 

e) uwagi odnotowane w zeszycie wychowawczym, 

f) frekwencję, 
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g) możliwości poprawy zachowania. 

16. W szkole obowiązuje punktowy system wspierający wystawianie oceny zachowania. 

1) Każdy uczeń na rozpoczęcie semestru otrzymuje 50 punktów i w trakcie semestru swoim zachowaniem 

zdobywa lub traci punkty. 

2) Uczeń otrzymuje punkty dodatnie (+) za: 

a) udział w konkursach przedmiotowych: I etap:15 pkt, II etap: 40 pkt, III etap: 100pkt, 

b) udział w innych konkursach lub zawodach sportowych: 10 pkt za każdy konkurs, 

c) za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach sportowych lub innych konkursach: 20 pkt, 

d) efektywną pracę przy organizacji imprez szkolnych / klasowych 10-50 pkt, 

e) prace społeczne na rzecz klasy, szkoły 10 pkt, 

f) pomoc innemu uczniowi 10 pkt, 

g) 100% frekwencji w danym miesiącu 10 pkt, 

h) reprezentowanie szkoły na zewnątrz 10 – 20 pkt. 

i) udział w wolontariacie 10-50pkt 

j) pochwałę wychowawcy klasy na piśmie 20 pkt, 

k) pochwałę Rady Pedagogicznej na piśmie 30 pkt,   

l) pochwałę Dyrektora szkoły na piśmie 50 pkt. 

m) udział w zbiórce surowców wtórnych od 10pkt 

n) postawa fair play 10pkt-50pkt 

3) Uczeń otrzymuje punkty ujemne ( - ) za: 

a) ucieczkę z zajęć, nieobecności nieusprawiedliwione - 5 pkt za każdą godzinę, 

b) spóźnienia -1 pkt za każde, 

c) niewykonywanie poleceń nauczyciela - 5 pkt, 

d) stosownie przemocy fizycznej - 20 pkt do -50pkt, 

e) wulgarne słownictwo -10 pkt, 

f) palenie papierosów, picie alkoholu, odurzanie się -20 do -50 pkt, 

g) niszczenie mienia szkolnego, innych osób -15 pkt do -50pkt, 
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h) fałszowanie podpisów, zwolnień, ocen -20 pkt, 

i) niestosowny ubiór -5 pkt, 

j) upomnienie wychowawcy klasy na piśmie -20 pkt, 

k) naganę Rady Pedagogicznej na piśmie - 30 pkt, 

l) naganę Dyrektora szkoły na piśmie - 50 pkt. 

4 )Wychowawca klasy ustala punkty dodatnie i ujemne raz w miesiącu na podstawie pisemnych 

informacji zapisanych w zeszycie wychowawczym. 

5) Oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej nie może uzyskać uczeń, który: 

a) otrzymał naganę Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły, 

b) popełnił czyn karalny, 

c) zniszczył mienie szkoły lub innych osób. 

6) Ocenę śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca na podstawie następującej skali: 

wzorowe - powyżej 130 pkt 

bardzo dobre - 129 pkt - 100 pkt 

dobre - 99 pkt - 50 pkt 

poprawne - 49 pkt - 20 pkt 

nieodpowiednie - 19 pkt - 10 pkt 

naganne - poniżej 10 pkt 

7) Jeżeli uczeń otrzyma naganną ocenę z zachowania za I semestr to: 

a) wychowawca klasy, pedagog i psycholog dokonują analizy przyczyn, 

b) rodzic i uczeń podpisują kontrakt z wychowawcą klasy, w którym zostaną określone działania 

podejmowaną przez każdą ze stron (zakres działań uzależniony jest od przyczyn powodujących obniżenie 

oceny ze sprawowania, może określać również formy terapii), 

c) rodzic wyraża zgodę na przeprowadzenie badań specjalistycznych swojego dziecka i dopilnuje by 

dziecko zgłosiło się na badania jeżeli zachodzi taka potrzeba, 

d) uczeń angażuje się w życie szkoły, niezwłocznie zaprzestaje działań i czynności negatywnie 

wpływających na jego ocenę z zachowania. 

8) Jeżeli uczeń nie podejmuje wyżej określonych działań otrzymuje roczną ocenę naganną. 
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§  58 

Laureat konkursu przedmiotowego o  zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub 

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z  danych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 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. 

§  59  

1.  Uczeń może nie  być klasyfikowany z  jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

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

ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2.  Uczeń nieklasyfikowany z  powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3.  Uczeń nieklasyfikowany z  powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

§  60 

1.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w  formie pisemnej i  ustnej. 

3.Egzamin klasyfikacyjny z  plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i  wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4.Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja, w  której skład wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5.Z egzaminu klasyfikacyjnego 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 klasyfikacyjnego; 

4)  imię i  nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6.  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. 
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7.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie  później niż w  dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia 

się z  uczniem i  jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

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

w terminie ustalonym zgodnie z  ust.  7, może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9.  Ocena ustalona w  wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z  zastrzeżeniem §61 ust.  1. 

§  61 

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

negatywną ocenę klasyfikacyjną z  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z  tych zajęć. 

2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

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

dyrektora szkoły, nie  później niż do końca września. 

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

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

wyższej i  powtarza klasę. 

6.  Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w  ciągu danego 

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

poprawkowego z  jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są 

realizowane w  klasie programowo wyższej. 

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

8.  Egzamin poprawkowy z  plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i  wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w  ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

10.  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. 

11.  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. 

12.  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. 

§  62 

  1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z  zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z  przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2.  Zastrzeżenia, o  których mowa w  ust.  1  zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie  później jednak 

niż w  terminie 2  dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3.  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. 

4.  Ustalona przez komisję, o  której mowa w  ust.  3, 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 z  zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w  wyniku egzaminu poprawkowego. 

5.  Uczeń, który z  przyczyn usprawiedliwionych nie  przystąpił do sprawdzianu, o  którym mowa w  

ust.  3  pkt.  1, w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w  dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w  uzgodnieniu z  uczniem i  jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

6.  Przepisy ust.  1-5 stosuje się odpowiednio w  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zajęć 

edukacyjnych ustalonej w  wyniku egzaminu poprawkowego, z  tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń 

wynosi 5  dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W  tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję, o  której mowa w  ust.  3, jest ostateczna. 

§  63 

1.  Sprawdzian wiadomości i  umiejętności ucznia przeprowadza się w  formie pisemnej i  ustnej. 
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2.  Sprawdzian wiadomości i  umiejętności ucznia z  plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i  wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

3.  Sprawdzian wiadomości i  umiejętności ucznia przeprowadza się nie  później niż w  terminie 5  dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z  uczniem i  jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4.  W skład komisji 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. 

5.  W skład komisji wchodzą: 

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji; 

2)  wychowawca oddziału; 

3)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w  danym oddziale; 

4)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w  szkole; 

5)  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w  szkole; 

6)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7)  przedstawiciel rady rodziców. 

6.  Komisja, o  której mowa w  art.  44n ust.  4  pkt.  2  ustawy o  systemie oświaty, ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania w  terminie 5  dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o  których mowa w  

art.  44n ust.  1  ustawy o  systemie oświaty. Ocena jest ustalana w  drodze głosowania zwykłą 

większością głosów. W  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7.  Ze sprawdzianu wiadomości i  umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w  

szczególności: 

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

2)  imiona i  nazwiska osób wchodzących w  skład komisji; 

3)  termin sprawdzianu wiadomości i  umiejętności; 

4)  imię i  nazwisko ucznia; 

5)  zadania sprawdzające; 

6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8.  Do protokołu, o  którym mowa w  ust.  7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o  ustnych odpowiedziach ucznia i  zwięzłą informację o  wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

9.  Z posiedzenia komisji, o  której mowa w  art.  44n ust.  4  pkt.  2  ustawy o  systemie oświaty, 

sporządza się protokół, zawierający w  szczególności: 
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1)  imiona i  nazwiska osób wchodzących w  skład komisji; 

2)  termin posiedzenia komisji; 

3)  imię i  nazwisko ucznia; 

4)  wynik głosowania; 

5)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z  uzasadnieniem. 

10.  Protokoły, o  których mowa w  ust.  7  i  9, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

§  64 

1.  Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w  każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej. 

2.  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i  osiągnięć ucznia w  danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o  powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii 

rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i  po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału 

albo na wniosek wychowawcy oddziału i  po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

rada pedagogiczna może postanowić o  promowaniu ucznia klasy I  i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w  ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i  osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w  jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w  programie nauczania dwóch 

klas. 

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

wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne, o  których mowa w  przepisach wydanych na podstawie art.  44zb ustawy o  systemie 

oświaty, z  zastrzeżeniem art.  44m ust.  6  ustawy o  systemie oświaty. 

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

§  65 

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

z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z  wyróżnieniem. 

2.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o  której mowa w  ust.  1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z  tych zajęć. 

§  66 

  1.  Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1)  w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o  których mowa w  przepisach wydanych na podstawie 

2)  przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 
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2.  Uczeń szkoły podstawowej, który nie  spełnił warunku, o  którym mowa w  ust.  1  powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej i  przystępuje w  roku szkolnym w  którym powtarza tę klasę do 

egzaminu ósmoklasisty. 

§  67  

1.  Uczeń kończy szkołę podstawową z  wyróżnieniem, jeżeli w  wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

2.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, 

o  której mowa w  ust.  1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z  tych zajęć. 

§  68  

1.  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. 

2.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z  realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 

lub informatyki, na podstawie opinii o  braku możliwości uczestniczenia ucznia w  tych zajęciach wydanej 

przez lekarza, na czas określony w  tej opinii. 

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

ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§  69  

1.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia oraz  

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w  tym poradni specjalistycznej, zwalnia  

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z  wadą słuchu, z  głęboką dysleksją rozwojową, z  afazją, z  

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

języka obcego nowożytnego. 

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

specjalnego lub orzeczenie o  potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z  nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§  70 

Przy ustalaniu oceny z  wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i  zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywanie 

się z  obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a  w przypadku wychowania fizycznego - także 

systematyczność udziału ucznia w  zajęciach oraz aktywność ucznia w  działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
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§  71  

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z  obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w  

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

§  72 

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. 

  

Rozdział 8 

 

WOLONTARIAT 

§  73 

  1.  Celem wolontariatu jest: 

1)  zwiększenie aktywności społecznej uczniów; 

2)  propagowanie wśród uczniów wiedzy z  zakresu wolontariatu; 

3)  umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób potrzebujących pomocy; 

4)  wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i  dziedzictwa przyrodniczego, ze 

szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami. 

2.  Działania będą prowadzone poprzez: 

1)  organizowanie spotkań z  wolontariuszami; 

2)  współpracowanie z  organizacjami pozarządowymi; 

3)  prowadzenie akcji charytatywnych. 

 

Rozdział 9 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§  74  

1.  Nazwa szkoły jest używana w  pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 

2.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z  odrębnymi przepisami. 

3.  Tryb postępowania w  przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne 

przepisy. 

§  75  

  Szkoła prowadzi i  przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z  odrębnymi przepisami. 
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§  76 

    Statut wchodzi w  życie z  dniem 1  września 2017  r. 

 

Zmiany w statucie wprowadzono w dn.21.11.18 r. 

Zmiany w statucie wprowadzono w dn.23.10.19 r. 


