
 

 

 

 

Statut 

Szkoły Podstawowej  

w Pasymiu 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 

2572)   z późniejszymi zmianami, 

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

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

(Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624) z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.  

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

 i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562) z późniejszymi zmianami. 
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Rozdział I 

 

Nazwa i typ placówki 

 

§ 1. 

 

1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu 

2. Przedmiotem działalności szkoły jest: 

1) 8520 Z – edukacja szkolna 

3. Siedziba: 

1) Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego mieści się w Pasymiu przy     

ul. Jana Pawła II 4  

4. Szkoła Podstawowa zarządza następującym mieniem przekazanym przez 

Gminę Pasym: 

a) mienie ruchome, ujawnione w księgach rachunkowych. 

 

§ 2. 

 

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Pasym. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Olsztynie. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Szkoły 

 

§ 3. 

 

1. Cele i zadania szkoły 

1) Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, 

zwanej dalej „ustawą” oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  

a w szczególności: 

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, 
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b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasady 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami, stosownie do ich potrzeb oraz możliwości 

szkoły. 

2) Szkoła realizuje własny program wychowawczy i program profilaktyki 

dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,  

o których mowa w odrębnych przepisach. Programy te zostały uchwalone 

przez radę pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rady rodziców  

i samorządu uczniowskiego. 

3) Szkoła zapewnia realizację zadań wynikających z ustawy, a także wydanych 

na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności w zakresie: 

a) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

religijnej, etnicznej i językowej oraz kultywowania tradycji i kultury 

regionalnej, 

b) tworzenia warunków do realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego, 

c) zapewnienia bezpłatnego nauczania, 

d) zatrudnienia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

e) realizacji ustalonych dla szkoły podstawowej: 

a) programów nauczania, 

b) ramowych planów nauczania, 

f) realizowania ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania                     

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w ramach 

zewnętrznego i wewnętrznego systemu oceniania, 

g) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we 

współpracy  z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

h) organizowania (w razie potrzeby) opieki nad uczniami niepełnosprawnymi 

uczęszczającymi do szkoły, 

i) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania 

indywidualnych programów nauczania( zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie). 

1. Zadania opiekuńcze szkoły oraz wynikające z ogólnych przepisów bhp: 

a) nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele 

prowadzący zajęcia, 
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b) nad bezpieczeństwem uczniów poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, 

biwaków, rajdów oraz wyjściach organizowanych przez szkołę czuwają i 

są odpowiedzialne osoby wymienione w karcie wycieczki po zatwierdzeniu 

przez dyrektora szkoły, 

c) w czasie przerw pomiędzy zajęciami w szkole pełnione są nauczycielskie 

dyżury organizacyjno – porządkowe (według grafiku), 

d) w czasie zajęć obowiązkowych uczeń korzysta z wyznaczonych sal 

lekcyjnych i sprzętu umieszczonego w tych salach, stosując się do 

obowiązujących regulaminów, przepisów bhp i ppoż., 

e) wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazywania informacji 

dotyczących prawidłowego korzystania z pomieszczeń, zachowania ładu, 

porządku i czystości pomieszczeń, 

f) nauczyciele przedmiotów podczas ćwiczeń, pokazów i doświadczeń 

udzielają szerokiego instruktażu, mającego na celu bezpieczne 

wykorzystanie pomocy  i sprzętu, 

g) nauczyciele wychowania fizycznego obowiązani są zwracać uwagę na 

stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów 

oraz przestrzegać przy tym przepisów bhp obowiązujących w sali 

gimnastycznej, 

h) uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu szkoły i wewnętrznych 

zarządzeń dyrektora, 

i) dyrektor szkoły zapewnia warunki pracy i nauki zgodne z przepisami bhp. 

2. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych wymagają 

specjalnej    opieki i pomocy organizowane będą: 

a) zajęcia wyrównujące ich braki programowe (dydaktyczno-wyrównawcze, 

korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne specjalistyczne organizowane 

zgodnie z potrzebami), 

b) nauczanie indywidualne umożliwiające wypełnianie obowiązku szkolnego 

przejściowo lub do ukończenia szkoły organizowane przez dyrektora szkoły na 

podstawie odrębnych przepisów, 
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Rozdział III 

 

Organy Szkoły i ich kompetencje 

 

§ 4. 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. W szkole może działać Rada Szkoły. O ile Rada Szkoły działa, jest ona również 

organem Szkoły. 

 

§ 5. 

 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje go na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej, 

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

stanowiących, 

6) 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, 

7) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli          

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

9) odpowiada za organizację sprawdzianu zewnętrznego, 

10) stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 

 i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 

celem statutowym jest  działalność wychowawcza lub rozszerzanie  
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i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej placówki. 

2. 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 

innych pracowników szkoły. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

4. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej w ciągu roku szkolnego wnioski, 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

 o działalności szkoły. 

5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępują go wicedyrektorzy,  

a w przypadku ich nieobecności nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 

 

§ 6. 

 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

3. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą (z głosem doradczym) brać także 

udział inne osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej. 

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły i przedszkola, 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie. 
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5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły i przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy 

rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

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. 

6. Szczegółowe zasady działania określa regulamin rady pedagogicznej. 

7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce. 

 

§ 7. 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców będąca reprezentacją uczniów szkoły. 

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców w szkole 

1) Termin pierwszego zebrania w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły 

winno się ono odbyć do 31 października danego roku. 

1) Przewodniczącym zebrania rodziców w danym oddziale jest wychowawca 

grupy. 

2) Przewodniczący zebrania przygotowuje, a rodzice zatwierdzają porządek 

zebrania. 

3) Przewodniczący zebrania przyjmuje zgłoszenia kandydatur na przedstawiciela 

rady oddziału. 

4) Kandydowanie wymaga zgody zainteresowanego. 

5) Po zamknięciu listy przewodniczący przygotowuje karty do głosowania, 

zapoznaje ze sposobem glosowania i przeprowadza tajne wybory. 

6) Z głosowania sporządzany  jest protokół. 

7) Przewodniczący zapoznaje zebranych z treścią protokołu. 

8) Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. 

 

9) W posiedzeniach rady rodziców bierze udział dyrektor lub wicedyrektor. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-05-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-05-2009&qplikid=1#P1A6
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10) Rada rodziców szkoły uchwala regulamin swojej działalności, który nie może 

być sprzeczny z art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i 

przepisów wykonawczych oraz ze statutem szkoły 

11) Rada rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora 

szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły 

12) Rada Rodziców może przedstawić swoja opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania od Dyrektora szkoły zawiadomienia o dokonywanej ocenie 

dorobku nauczyciela. Brak takiej opinii nie wstrzymuje postępowania w 

sprawie awansu zawodowego nauczyciela. 

 

§ 8. 

 

1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa 

regulamin samorządu. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz 

radzie rodziców 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 do 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. 

4. Samorząd uczniowski może prowadzić sklepik uczniowski pod nadzorem 

wyznaczonego nauczyciela. 
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§ 9. 

 

1. Sytuacje konfliktowe rozwiązuje dyrektor we współdziałaniu z innymi statutowymi 

organami szkoły. 

2. Statutowe organy szkoły wymieniają informacje o podejmowanych  

i planowanych działaniach i decyzjach. 

3. Rozstrzyganie sporów: 

1) tryb rozstrzygania sporów: 

a) w przypadku zaistnienia sporów pomiędzy uczniami rozstrzyga je 

samorząd uczniowski, opiekun samorządu uczniowskiego, 

wychowawca klasy (zgłaszają uczniowie lub rodzice), 

b) spory pomiędzy nauczycielem przedmiotu (dotyczy sfery dydaktycznej             

i wychowawczej) a uczniem rozstrzyga wychowawca klasy lub dyrektor 

szkoły (zgłasza samorząd uczniowski, opiekun samorządu 

uczniowskiego, rodzice), 

c) spory istniejące pomiędzy wychowawcą klasy a uczniem rozstrzyga 

rada pedagogiczna (zgłasza opiekun samorządu uczniowskiego, 

rodzice), 

2) spory rozstrzygane będą z udziałem wszystkich zainteresowanych stron na 

zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania, 

3) w rozstrzyganiu sporów może brać udział przedstawiciel rady rodziców, 

4) w przypadku braku porozumienia w określonej sprawie dyrektor szkoły 

może zwrócić się do organu prowadzącego lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu. 

 

Rozdział IV 

Organizacja Szkoły 

§ 10. 

 

1. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. 

2. Zajęcia w szkole są prowadzone przez pięć dni w tygodniu. 

3. W szkole tworzy się 1 stanowisko wicedyrektora 

4. Inne stanowiska kierownicze tworzy się w zależności od potrzeb. 
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5. Tworzenie dodatkowych stanowisk wicedyrektorów lub innych stanowisk 

kierowniczych odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy oraz za 

zgodą organu prowadzącego szkołę. 

6. Zapewniając prawidłową realizację procesu wychowawczo-dydaktycznego, 

szkoły współpracuje z: 

1) Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Szczytnie, 

2) placówkami zdrowia, 

3) placówkami kulturalno-oświatowymi, 

4) ośrodkami pomocy społecznej, 

5) zakładami pracy w najbliższym środowisku. 

 

§ 11. 

1. Organizacja szkoły. 

1) Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w 

sprawie organizacji roku szkolnego. 

2) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, uwzględniający szkolny plan 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania, opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego 

roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 

maja danego roku. 

3) W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 

pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze 

środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę 

 

 

 

 

 

 

§ 12. 
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1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor,  

z    uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 

rozkład zajęć, określający organizację stałych, obowiązkowych  

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 13. 

 

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

którzy  w jednorocznym kursie danego roku uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim 

ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów, dla 

danej klasy i szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęciach 

komputerowych  w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy,  

o którym mowa w ust. 3, można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 

26 uczniów. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

6. 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. 

7. Językiem obcym jest język angielski. Dla mniejszości narodowych na wniosek 

rodziców wprowadzony jest język niemiecki. 

8. Niektóre zajęcia, np. nauczanie języków obcych, zajęcia komputerowe, koła 

zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza 

systemem klasowo- lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a 

także podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych przez szkołę. 

9. Zajęcia, o których mowa w ust. 8 organizowane są w ramach posiadanych przez 

szkołę środków finansowych. 

 

§ 14. 

 



 

 12 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 

wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz 

rodzice. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich przez bibliotekę, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów 

(w grupach i oddziałach). 

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka szkolna jest zlokalizowana w miejscu łatwo dostępnym, w lokalu 

urządzonym zgodnie z przepisami bhp. 

6. Szczegółowe zasady korzystania uczniów z biblioteki i czytelni regulują zapisy 

zawarte w regulaminie biblioteki. 

7. Do zadań nauczyciela biblioteki należy: 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami, dostosowująca formy i metody do 

wieku, potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, 

2) praca organizacyjna związana z gromadzeniem, ewidencją, selekcją, 

opracowaniem i konserwacją zbiorów bibliotecznych, 

3) planowanie pracy i składanie sprawozdań z wykonania przyjętych zadań 

na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

4) przedstawianie dyrekcji szkoły i radzie pedagogicznej propozycji 

dotyczących uzupełniania księgozbioru i wyposażenia biblioteki. 

8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

(prawnymi opiekunami): 

1) uczniowie w bibliotece: 

a) wypożyczają książki, czasopisma i inne materiały na podstawie kart 

czytelnika numerowanych wg zapisów w dzienniku lekcyjnym, 

b) korzystają ze zbiorów popularnonaukowych w czytelni z wolnym 

dostępem do półek, 
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c) mogą zwracać się do nauczyciela bibliotekarza o poradę w zakresie 

doboru lektury, 

d) mogą prosić o wsparcie dydaktyczne i wychowawcze, 

e) uczniowie mają możliwość korzystania z dodatkowych zajęć 

organizowanych przez bibliotekarza w czytelni szkolnej, 

f) wszyscy uczniowie mogą korzystać z Centrum Multimedialnego głównie 

w celach edukacyjnych, 

9. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi nauczycielami, podejmując 

następujące działania: 

a) udział w realizacji zadań programowych szkoły poprzez dostarczanie źródeł  

i opracowań na lekcje i zajęcia, 

b) wspieranie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, 

c) udostępnianie czytelni nauczycielowi pracującemu z małymi grupami uczniów, 

d) umożliwianie indywidualnego korzystania ze zbiorów biblioteki na podstawie 

imiennej karty czytelnika, 

e) udzielanie informacji o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego 

zawartej na karcie czytelnika oraz w statystykach klasowych, 

f) organizowanie pracy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych na 

prośbę wychowawcy i pedagoga, 

g) udostępnienie stanowisk komputerowych nauczycielom pracującym 

indywidualnie oraz  z małymi grupami uczniów 

h) uzgadnianie z nauczycielami zakupów nowości, gromadzenie zbiorów  

wg potrzeb. 

10. Współpraca z innymi bibliotekami: 

1) biblioteka nawiązuje współpracę z innymi bibliotekami i bierze udział  

w zajęciach bibliotecznych, które służą realizacji edukacji czytelniczej  

i medialnej – moduł biblioteczny, 

2) wspólne organizowanie imprez czytelniczych, 

3) wymiana wiedzy i doświadczeń. 

11. Współpraca z rodzicami uczniów: 

1) biblioteka szkolna zapewnia rodzicom swobodny i stały dostęp do informacji 

na temat czytelnictwa swojego dziecka na podstawie posiadanej 

dokumentacji, 
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2) pomaga w doborze lektury dla ucznia, wypożycza potrzebne materiały na 

podstawie karty czytelnika bądź innego dokumentu. 

 

§ 15. 

 

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

rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła prowadzi świetlicę. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

4. Szczegółowe zasady korzystania i pobytu uczniów w świetlicy zawarte są w jej 

regulaminie. 

 

§ 16. 

 

1.    Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) bibliotekę z czytelnią, wyposażoną w komputery z podłączeniem do 

Internetu, 

3) świetlicę, 

4) gabinet higieny szkolnej, 

5) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 

6) salę gimnastyczną i zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych 

7) indywidualne szafki uczniowskie do przechowywania ubrań  

8) stołówkę 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  
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§ 17. 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli. Placówka ma możliwość zatrudnić także 

logopedę, psychologa, pedagoga oraz pracowników administracji i obsługi za 

zgodą organu prowadzącego. 

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

określają odrębne przepisy. 

3. Do podstawowych obowiązków pracowników szkoły należy: 

1) przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy i wykorzystanie go w 

sposób efektywny, 

2) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

ppoż., 

3) uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych na terenie placówki, 

4) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim i uaktualnianie karty zdrowia, 

5) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy. 

 

 

 

§ 18. 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Nad uczniami przebywającymi w placówce podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele prowadzący 

zajęcia. 

3. Nauczyciel w szkole jest odpowiedzialny w szczególności za: 

1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego poprzez: 

a) właściwe i systematyczne przygotowywanie się zarówno pod 

względem merytorycznym, jak i metodycznym, do wszystkich zajęć 

szkolnych, 

b) ekonomiczne wykorzystanie czasu lekcyjnego, 

c) właściwe kierowanie przebiegiem procesu lekcyjnego, 
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d) właściwe korzystanie ze środków dydaktycznych i stałą troskę o ich 

zwiększanie, 

e) prowadzenie nauczania zróżnicowanego, 

f) stosowanie właściwych form kontroli wyników nauczania, 

g) wyrabianie u uczniów świadomej dyscypliny i nawyków prawidłowej 

organizacji pracy, 

h) dbałość o właściwą strukturę lekcji, 

i) prezentowanie postawy sprzyjającej pogłębianiu zaufania ucznia          

do nauczyciela, 

j) wykorzystanie systemu nagród i kar jako motywacji do działania         

i uczenia się uczniów, 

k) kształtowanie postaw twórczych uczniów, 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności                            

i zainteresowań poprzez: 

a) udział uczniów w konkursach międzyklasowych i międzyszkolnych, 

b) udział uczniów w pracach kół przedmiotowych i zainteresowań, 

c) wprowadzanie nowych rozwiązań lekcyjnych, 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu             

o rozpoznawanie potrzeb uczniów poprzez: 

a) prowadzenie indywidualizacji nauczania, 

b) organizowanie pomocy w nauce, 

c) właściwą organizację pracy lekcyjnej, 

4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej poprzez: 

a) uczestnictwo w pracach przedmiotowych zespołów 

samokształceniowych, 

b) udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

c) samokształcenie i samodoskonalenie, 

d) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

e) tworzenie własnego warsztatu pracy, 

5) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny poprzez: 

a) właściwą troskę i zabezpieczenie powierzonych środków 

dydaktycznych    i sprzętu szkolnego, 
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b) porządkowanie pomocy i umieszczanie ich w wyznaczonym 

miejscu po przeprowadzonych ćwiczeniach i pokazach, 

c) przeprowadzenie przy pomocy uczniów drobnych napraw sprzętów             

i pomocy oraz prac porządkowych związanych z właściwym ich 

zabezpieczeniem, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom poprzez: 

a) pełną odpowiedzialność za powierzonych jego opiece uczniów  

w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, 

rajdów oraz w czasie przerw podczas pełnienia dyżurów, 

b) nie pozostawianie uczniów w czasie lekcji i innych zajęć bez opieki, 

c) instruowanie podopiecznych o bezpiecznym korzystaniu  

z urządzeń, pomocy, 

d) zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni, przepisami bhp oraz 

regulaminem szkoły, 

e) natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy brutalności  

i udzielanie pierwszej pomocy w czasie wypadku, 

f) udzielanie zarówno rodzicom, jak i uczniom, wyczerpujących 

wyjaśnień w zakresie ochrony zdrowia, m.in. przez prowadzenie 

pogadanek, prelekcji, itp. 

 

§ 19. 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla 

danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Warunki i tryb 

dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania w zakresie kształcenia 

ogólnego regulują odrębne przepisy. 

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i inne 

zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na 

wniosek zespołu. 

4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2, może należeć w szczególności: 
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1) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi 

przepisami oraz sposobów badania wyników nauczania, 

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów 

realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych,  a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru 

programu nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 

doradztwa metodycznego, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także                        

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych            

i eksperymentalnych programów nauczania, 

6) analiza wyników sprawdzianów przeprowadzonych na zakończenie 

poszczególnych etapów kształcenia, opracowanie wniosków. 

 

§ 20. 

 

1. W placówce organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla 

uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi: 

1) posiadającymi orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

2) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, 

3) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły planuje i koordynuje udzielanie 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej 

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

formy będą realizowane. 

1) wychowawca lub dyrektor szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej współpracują z rodzicami ucznia w 

zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi 

zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami. 

2) Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
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oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia. 

3. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. 

 

§ 21 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów                       

w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami 

społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki                      

i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych godzin                                

wychowawczych, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), 

uzgadniając z  nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec 

ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna 
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opieka( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z 

różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich 

dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy                                

w działaniach wychowawczych wobec dzieci i utrzymywania od nich 

pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb                   

i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych 

uzdolnień uczniów: organizację i formy udzielania tej pomocy                 

na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania 

uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej                         

i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i 

naukowych, np. poprzez kursy, szkolenia, konsultacje, konferencje. 

7. Wychowawca klasy jest organizatorem środowiska wychowawczego ucznia, 

tworząc warunki wspomagające jego rozwój psychofizyczny. 

8. Obowiązki wychowawcy powierza nauczycielowi dyrektor szkoły przy 

pozytywnym zaopiniowaniu przez członków rady pedagogicznej. 

 

 

 

Rozdział VI 

Wychowankowie i uczniowie szkoły 

 

§ 22. 

 

1. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej 

obwodowo szkoły. 

2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w 

szczególności do: 
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1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo 

 - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego 

traktowania, 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, 

4) poszanowania jego godności osobistej, 

5) poszanowania własności, 

6) opieki i ochrony, 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat. 

 

 

§ 23. 

 

1. Zasady rekrutacji uczniów i spełniania obowiązku szkolnego realizuje się zgodnie          

z założeniami ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku z 

późniejszymi zmianami z uwzględnieniem ustawy o przepisach wprowadzających 

reformę ustroju szkolnego z dnia 8 stycznia 1999 r. – załącznik nr 1 do statutu. 

2. Szczegółowe zasady oceniania uczniów regulują Wewnątrzszkolne Zasady  

Oceniania, Klasyfikowania i Promowania oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dn. 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  

z późniejszymi zmianami. 

 

§ 24. 

 

1. Placówka wspiera rodziców w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.            

 1) Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej 

klasie i szkole, 

b) znajomości zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, 
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c) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

d) wglądu w sprawdzone i ocenione prace  kontrolne dziecka, 

e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci, 

f) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły  

2) Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się z następującą częstotliwością: 

a) co najmniej raz w półroczu ogólne zebranie rodziców, 

b) raz na dwa miesiące indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami 

klas  i nauczycielami danego przedmiotu, a w sprawach pilnych w inne dni 

umówione przez sekretariat szkoły, 

c) indywidualne kontakty rodziców z dyrektorem wg potrzeb. 

 

 

Rozdział VII 

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Uczniów 

 

§ 25. 

 

1. Regulamin określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz    

przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających             

w sześcioletnich szkołach podstawowych. 

2. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. 

3. Rodzice zapoznawani są z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania przez 

wychowawców podczas pierwszego spotkania w każdym roku szkolnym (nie 

później niż do końca września), a uczniowie w pierwszym tygodniu nauki. 

 

 

§ 26. 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 
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wiadomości   i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających 

z programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach                

w tym zakresie, 

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

3) dostarczanie rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom informacji                  

o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 

 

§ 27. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) bieżące ocenianie według skali ocen, w formach przyjętych w szkole, 

3) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec półrocza i koniec roku 

szkolnego, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych. 

2. Na bieżące ocenianie składają się oceny z odpowiedzi ustnych, prac klasowych, 

sprawdzianów i prac domowych, aktywności uczniów na lekcjach: 

1) odpowiedź ustna 

2) praca klasowa obejmuje większą partię materiału (minimum jeden dział); musi 

być zapowiedziana i zapisana w dzienniku co najmniej na tydzień przed          

wyznaczonym terminem. W ciągu tygodnia dopuszcza się przeprowadzenie co 

najwyżej dwóch prac klasowych, biorąc pod uwagę wszystkie przedmioty 

znajdujące się w programie nauczania danej klasy, 

3) sprawdzian jest pisemnym kontrolowaniem wiadomości ucznia, obejmującym 

swoim zakresem wiadomości z kilku jednostek tematycznych i powinien być 

zapowiedziany co  najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, 
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4) kartkówka, to forma sprawdzenia wiadomości ucznia, nie powinna obejmować 

więcej niż materiał z ostatniej jednostki lekcyjnej i nie powinna trwać dłużej niż 

15 minut, 

5) aktywność uczniów na lekcjach. 

3. Dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednego sprawdzianu w ciągu dnia i nie 

więcej niż trzech w ciągu tygodnia. 

3) prace klasowe i sprawdziany nauczyciel przechowuje przez cały rok szkolny w 

dokumentacji nauczania i udostępnia do wglądu na wniosek ucznia lub jego 

rodziców( prawnych opiekunów). 

 

§ 28. 

1. Nauczyciele na początku  każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych  uczniów, 

2) formach i sposobach oceniania, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

§ 29. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione 

prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach 

określonych przez nauczycieli. 

2.  Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia 

podlega wpisaniu do lekcyjnego dziennika elektronicznego oraz papierowego  

bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.   

3.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na 
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zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego oraz do 

dziennika elektronicznego . 

4. Na prośbę ucznia i jego rodziców, nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić. 

5. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną 

umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie 

lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie 

szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od 

daty jej skierowania. 

6.  Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia uzasadniane są pisemne.  

 

§ 30. 

1. O proponowanych ocenach niedostatecznych i nagannych z zachowania 

wychowawca w sposób skuteczny, informuje rodziców na miesiąc przed 

posiedzeniem śródrocznej i końcoworocznej  klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę o zamiarze 

wystawienia oceny niedostatecznej na tydzień przed jej wystawieniem. O 

pozostałych proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów nauczyciele 

informują uczniów dwa tygodnie przed śródroczną i końcoworoczną 

klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 

2. W dniu następnym uczeń (rodzic, prawny opiekun) ma prawo pisemnie zgłosić  

do nauczyciela przedmiotu chęć poprawienia oceny. Poprawa ta ma formę 

pisemną z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego            

i zajęć komputerowych,  z których sprawdzian ma formę zadań praktycznych. 

3. Nauczyciel przedmiotu w okresie 3 dni od zgłoszenia, w formie pisemnej 

przekazuje zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania 

wyższej, niż przewidywano oceny klasyfikacyjnej. Zakres materiału może 

dotyczyć półrocza, roku szkolnego lub poszczególnych działów nauczania,  

w zależności od dotychczasowych osiągnięć ucznia. 

4. Na tydzień przed radą klasyfikacyjną nauczyciel informuje ucznia o ostatecznej 

ocenie. Ocena ustalona w wyniku postępowania nie może być niższa od 

przewidywanej. 
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§ 31. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , zajęć 

technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności 

brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 

fizycznej.  

 

§ 32. 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony  

z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych. 

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie 

opinii   o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

§ 33. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania oraz  z zachowania. 
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3. Wyniki klasyfikacji śródrocznej rada pedagogiczna zatwierdza do 31 stycznia 

każdego roku. 

4. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na opisowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym oraz jego zachowania. 

5. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych 

określonych    w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz 

oceny zachowania . 

6. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikowaniem nauczyciele oraz wychowawcy są 

zobowiązani poinformować ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych)                 

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na dwa tygodnie przed 

radą klasyfikacyjną. 

7. Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej. Sposób 

poprawy uzgadnia z nauczycielem. 

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

9. Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym  

w ostatnich dwóch tygodniach poprzedzających ferie zimowe, a roczną 

klasyfikację w ostatnich dwóch tygodniach poprzedzających ferie letnie. 

10. Dokładny termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala dyrektor szkoły. 

11. Uczeń kl. IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. 

 

§ 34. 

 

1. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne, począwszy od czwartej klasy, ustala 

się według następującej skali: 

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności 

określone w podstawie programowej danej klasy, samodzielnie i twórczo 

rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami             

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów              

na szczeblu pozaszkolnym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia, 
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2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres 

wiedzy i umiejętności określony podstawą programową danej klasy, sprawnie 

posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę                      

do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej danej klasy, rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu 

podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki 

oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu 

podstaw programowych, ale uczestnicząc w zajęciach wyrównawczych ma 

szansę uzyskać podstawową wiedzę z danego przedmiotu, rozwiązuje  

z pomocą nauczyciela  zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości                    

i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie jest w stanie rozwiązać zadania 

nawet o niewielkim stopniu trudności. 

2. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową uwzględniającą stan 

wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów oraz postęp dziecka  

w opanowaniu wiedzy i umiejętności. 

 

 

 

§ 35. 

 

1. Do bieżącego oceniania w klasach I-III stosuje się sześciostopniową skalę 

cyfrową: 1- 6. 
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2. Przy bieżącym ocenianiu w klasach IV-VI stosuje się skalę ocen taką samą, jak 

przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej, tj. 1- 6. 

3. Przy ocenianiu bieżącym stosuje się „+” i „-”. Dotyczy to pracy domowej  

i aktywności ucznia na lekcji, przy czym uzyskanie odpowiedniej ilości „+” jest 

jednoznaczne z uzyskaniem oceny bardzo dobrej, a „-” oceny niedostatecznej. 

 

§ 36. 

 

1. Ocenie podlega również zachowanie ucznia. Ocena zachowania powinna 

obejmować w szczególności: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 

2. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. 

1) Ocena zachowania w klasach I – III obejmuje następujące postawy: 

a) pracę w zespole, 

b) pomoc koleżeńską, 

c) aktywność społeczną w klasie, 

d) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań wobec kolegów i osób dorosłych, 

e) poprawne reagowanie w sytuacjach konfliktowych, 

f) kulturę osobistą, 

g) pozytywny stosunek do nauki, 

h) pracowitość i obowiązkowość, 

i) poszanowanie własności osobistej i społecznej, 

j) opieka w stosunku do ludzi, zwierząt i roślin. 

 

3. W ocenianiu zachowania w klasach IV-VI obowiązuje skala ocen. 

1) Ocenę zachowania półroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne. 
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2) W celu obiektywnej oceny zachowania ucznia zgodnie ze statutem szkoły 

przyjmuje się następujące zasady oceniania począwszy od klasy czwartej: 

a) każdy uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje 100 punktów, 

b) liczbę punktów w czasie trwania roku szkolnego uczeń może powiększyć, 

uzyskując punkty dodatnie lub pomniejszyć, uzyskując punkty ujemne. 

3) Kryteria: 

a) Punkty dodatnie: 

 

Udział w konkursie wewnątrzszkolnym 

przedmiotowym i uzyskanie co najmniej 

50% możliwych do zdobycia pkt. w I 

etapie 

5 pkt. – I etap 

10 pkt. – II etap 

dodatkowe 10 pkt. za zajęcie I miejsca 

w etapie II 

Udział w innym konkursie 

organizowanym przez szkołę lub inne 

instytucje 

 

1 – 15 pkt. 

 

 

 

 

 

 

Udział w zawodach wewnątrzszkolnych 

 

Reprezentowanie szkoły w zawodach 

sportowych na szczeblu miejskim 

Systematyczne wpisywanie punktów za 

udział w zawodach sportowych na 

etapie: 

 szkolnym – 1 pkt. 

 miejskim – 3 pkt. 

 powiatowym – 5 pkt. 

 rejonowym – 7 pkt. 

 wojewódzkim – 10 pkt. 

 makroregionu – 15 pkt. 

 Mistrzostwa Polski – 20 pkt. 

Wyjątek stanowią: 

 Międzyszkolne Igrzyska 

Sportowe, gdzie przyznaje się po 

1 pkt. za każdy dzień udziału w 

zawodach, 

 reprezentowanie szkoły w dni 

wolne od nauki – 5 pkt. 

dodatkowo. 
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Pomoc w organizowaniu imprezy 

szkolnej 

 

1 – 10 pkt. 

 

Praca na rzecz szkoły i klasy 

- w godzinach lekcyjnych, 

- po godzinach lekcyjnych 

 

 

 

1 godz. efektywnej pracy – 1 – 10 pkt. 

1 godz. efektywnej pracy – 5 – 15 pkt. 

Działalność bezinteresowna na rzecz 

drugiego człowieka i środowiska, w tym 

pomoc kolegom w nauce 

 

1 – 20 pkt. 

Przeciwstawienie się przejawom 

wulgarności i brutalności 

 

1 – 15 pkt. 

Wypełnianie obowiązków ucznia 

wypływających ze Statutu i innych 

regulaminów obowiązujących w szkole    

i kultura osobista (ocenianie na 

zakończenie semestru i zakończenie 

roku szkolnego) 

 

 

0 – 30 pkt. 

Wywiązywanie się z pełnienia funkcji w 

Samorządzie Uczniowskim 

 

0 – 10 pkt. 

Pochwała udzielona przez nauczyciela 

na piśmie 
10 pkt. 

Pochwała udzielona przez dyrektora 

szkoły na piśmie 

 

30 pkt. 

 

 

 

b) Punkty ujemne: 

Przeszkadzanie na lekcjach, niewykonanie poleceń 

nauczyciela 

1 – 10 pkt. 

Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub 10 – 30 pkt. 
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innego pracownika szkoły 

Ignorowanie nauczyciela, pracownika  w szkole lub 

na ulicy 

5 pkt. 

Ubliżanie koledze, wulgarne słownictwo 1 – 10 pkt. 

Bójka, zaczepianie fizyczne 10 – 20 pkt. 

Złe zachowanie w stołówce i szatni, przy dowozie, 

na wycieczkach i biwakach 
1-20 pkt. 

Niewłaściwy wygląd (makijaż, biżuteria, malowanie 

włosów, paznokci, ubiór), 
5 pkt. 

Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku 
5 – 20 pkt. 

+ zwrot kosztów, naprawa 

Niszczenie rzeczy innych osób 
1 – 10 pkt. 

+ zwrot kosztów 

Kradzież (udowodniona) 30 pkt. 

Zaśmiecanie otoczenia 5 pkt. 

Palenie papierosów i uleganie innym nałogom 20 pkt. 

Nieusprawiedliwione spóźnienie się na lekcję 1 pkt. 

Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia (za 

każdy dzień) 
5 pkt. 

Opuszczenie terenu szkoły w czasie lekcji i przerw 5 pkt. 

Wyłudzanie pieniędzy, szantaż 30 pkt. 

Fałszowanie podpisów i dokumentów 30 pkt. 

Nagana udzielona przez wychowawcę na piśmie 10 pkt. 

Okłamywanie pracowników szkoły 10 pkt. 

Nagana udzielona przez dyrektora szkoły na 

piśmie 

30 pkt. 

Używanie telefonu komórkowego i itp. sprzętu 

niezgodnie z ustaleniami 

 

5-10 pkt. 

 

 

Ocena za I semestr: 
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wzorowe – 181 i więcej pkt.( uczeń nie może uzyskać oceny jeżeli ma 75 punktów 

ujemnych) 

bardzo dobre – 180 – 150 pkt. 

dobre – 149 – 100 pkt. 

poprawne – 99 – 40 pkt. 

nieodpowiednie – 39 – 0 pkt. 

naganne – poniżej 0 pkt. 

 

Ocena roczna: 

wzorowe – 230 – i więcej pkt.( uczeń nie może uzyskać oceny jeżeli ma 100 punktów 

ujemnych) 

bardzo dobre –  229 – 180 pkt. 

dobre – 179 – 110 pkt. 

poprawne –109 – 70 pkt. 

nieodpowiednie – 69 – 30 pkt. 

naganne – poniżej 30 pkt. 

 

 

4) Każdy wychowawca prowadzi klasowy zeszyt zachowania uczniów, w którym 

nauczyciele na bieżąco odnotowują uwagi dotyczące zachowania uczniów. 

5) Następny semestr uczeń rozpoczyna z ilością punktów określoną górną 

granicą punktów otrzymanej oceny. 

4. Wychowawca ma obowiązek udzielić rodzicom( prawnym opiekunom ucznia) 

informacji na temat zachowania ucznia, na każde ich żądanie. 

5. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły,                       

z  zastrzeżeniem § 43 ust. 5 i 6. 
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§ 37. 

 

1. Jeśli w wyniku klasyfikacji półrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków 

poprzez udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, indywidualizację toku nauczania lub za zgodą rodziców kieruje 

go do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

§ 38. 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub 

tok   nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 

2), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 

ustala się oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami             

( prawnymi opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1), 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza 

komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez 

ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

  kierownicze - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 

6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz 

jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze 

obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa 

w ust. 4 pkt 2 - skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania( ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 



 

 36 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się                                    

" niesklasyfikowany". 

 

§ 39. 

 

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

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub ust. 2, nie otrzymuje 

promocji i powtarza tę samą klasę. 

4. Ucznia klasy I - III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko 

 w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarzy lub 

poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną  

w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, a uczeń klasy VI nie kończy szkoły. 

 

 

§ 40. 

 

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

niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy.                       

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania 
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fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń 

praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminator, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - 

członek komisji. 

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

prośbę lub   w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w 

innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                   

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

określonym przez dyrektora szkoły (nie później, niż do końca września). 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin poprawkowy powinien być udokumentowany protokołem 

przechowywanym  w arkuszu ocen ucznia. 

 

 

 

§ 41. 
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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 została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie                   

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych -   

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej               

i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                    

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem               

i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko     

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
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g) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału 

 w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. 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 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania( pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia 

 i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  

o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 

niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna. 
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Rozdział VIII 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 42. 

1. Prawa uczniów 

1) Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny umysłowej, 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności, 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - 

wychowawczym, 

d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych- jeżeli nie narusza tym 

dobra innych osób, 

e) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, 

f) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

g) korzystania z poradnictwa psychologiczno– pedagogicznego, 

h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

i) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową                          

oraz zrzeszanie się  w organizacjach szkolnych, 

j) złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia. 

 

 

 

 

 

§ 43. 

2. Obowiązki uczniów 

1) Uczeń ma obowiązek: 
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a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych                         

i pozalekcyjnych, 

b) usprawiedliwienia w określonym terminie i formie nieobecności                         

na zajęciach edukacyjnych, 

c) systematycznego przygotowywania się do każdej lekcji, 

d) posiadania wymaganego przez nauczyciela wyposażenia niezbędnego do 

lekcji, 

e) godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

f) właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły              

i innych uczniów, 

g) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych, 

h) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz 

ustaleniom samorządu uczniowskiego, 

i) dbania o sprzęt szkolny, czystość i porządek w pomieszczeniach 

szkolnych i terenie wokół szkoły, 

j) dbania o higienę własnego ciała, 

k) przychodzenia do szkoły w stroju, który: 

 jest czysty i estetyczny, 

 nie budzi kontrowersji osób przebywających w szkole( nie zawiera napisów, 

symboli i elementów mogących uwłaczać godności innych osób), 

l) noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych: rozpoczęcia             

i zakończenia roku szkolnego, sprawdzianu uczniów klas VI, akademii 

szkolnych i innych wskazanych przez dyrektora. 

 

2. W zakresie regulacji korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły, 

każdego ucznia obowiązują następujące zasady: 

1) uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica na posiadanie i korzystanie               

w szkole z telefonu, 

2) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych( aparaty wyłączone i schowane), 

3) całkowity zakaz nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu za pomocą 

telefonu, 

4) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy, 

dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu, a także policji, 
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5) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych                 

na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat 

odbiera rodzic lub opiekun prawny ucznia. 

3. W szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia odtwarzaczy dźwięku typu: 

mp3, discman, itp. sprzętu muzycznego. 

4. Warunki pobytu uczniów w szkole: 

1) uczniowie przychodzą punktualnie do szkoły   i opuszczają budynek zaraz 

po zakończeniu zajęć (nie dotyczy uczniów objętych opieką świetlicową 

oraz uczniów oczekujących na zajęcia pozalekcyjne), 

2) uczniowie objęci opieką świetlicową przebywają po zakończeniu zajęć                 

w świetlicy, 

3) ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się im wychodzenia             

w czasie przerw poza teren szkoły, 

4) uczniowie obowiązani są do zachowania w szkole czystości, ładu                   

i porządku, 

5) w czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych                       

lub boisku szkolnym (w zależności od pogody), zachowania uczniów nie 

mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia własnego               

i innych dzieci (za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw odpowiada 

nauczyciel dyżurujący), 

6) zabrania się uczniom gromadzenia się w pobliżu drzwi wejściowych               

do budynku oraz na ciągach komunikacyjnych, co powoduje tarasowanie 

ruchu i stwarza zagrożenie wypadkiem, 

7) działania nauczycieli - wychowawców klas oraz nauczycieli dyżurujących - 

mają być nakierowane na likwidowanie hałasu, 

8) sale lekcyjne w czasie przerw są zamknięte, 

9) ubrania wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni szkolnej, w której  

dyżur pełni sprzątaczka, 

10) w razie zaistnienia wypadku należy niezwłocznie powiadomić o nim 

wychowawcę klasy, nauczyciela dyżurującego lub innego nauczyciela, 

dyrekcję szkoły, innego pracownika szkoły, 

11) osoby będące świadkami wypadku lub powiadomione o jego zaistnieniu 

obowiązane są udzielić pierwszej pomocy, poczynić natychmiastowe 
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działania mające na celu sprowadzenie fachowej pomocy i zawiadomić 

rodziców( opiekunów) dziecka. 

 

Rozdział IX 

Nagrody i kary 

 

§ 44. 

 

1. Uczniowie wyróżniający się są nagradzani: 

1) pochwałą wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu, 

2) pochwałą dyrektora szkoły  

3) nagrodą rzeczową, 

4) dyplomem uznania, 

5) nagrodą uchwalaną przez Radę Pedagogiczną Primus Inter Pares, 

6) listem pochwalnym do rodziców, 

7) innymi nagrodami przyznawanymi przez organy szkolne (Samorząd 

Uczniowski, Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną). 

2. W szkole obowiązuje następujący system kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) nagana wychowawcy klasy, 

3) upomnienie dyrektora szkoły, 

4) nagana dyrektora szkoły, 

5) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

6) zakaz reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i innych, 

7) zakaz opuszczania szkoły podczas przerw między lekcjami z obowiązkiem 

meldowania się u wychowawcy lub dyrektora, 

8) naprawa wyrządzonych szkód. 

3. Uczniowi przysługuje odwołanie się od kary: 

a) nałożonej przez nauczyciela przedmiotu do wychowawcy klasy, 

b) nałożonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły, 

c) nałożonej przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty. 

4. Zabrania się stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą 

ucznia. 



 

 44 

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

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

 

Rozdział X 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

 

§ 45. 

 

1. Skargę  ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, 

ustawowy przedstawiciel, w czasie możliwie jak najszybszym od daty zdarzenia. 

2. Skargi mogą być adresowane do: wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora 

szkoły. Powinny zawierać imię, nazwisko  i adres zgłaszającego oraz dokładny 

opis zaistniałej sytuacji. 

3. Skargi powinny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby 

      w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądź innemu                                             

pracownikowi  pedagogicznemu szkoły. 

4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują 

wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia 

skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz dokładny opis zaistniałej 

sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46. 

 

1.Rozpatrywania skarg i wniosków 
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1) Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych 

przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim 

poinformowaniu osób zainteresowanych. 

2) Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, 

wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły. 

3) W przypadku braku możliwości rozwiązania sprawy osoba wnosząca skargę 

zobowiązana  jest do złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

4) Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały. 

5) Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania               

w danej sprawie. 

6) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie 

rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się 

od wydanej decyzji w terminie do 14 dni. 

7) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej 

instancji za pośrednictwem dyrektora szkoły. 

 

§ 47. 

 

1. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

1) Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego 

wchodzą: 

a) dyrektor szkoły (wicedyrektor), 

b) wychowawca, 

c) pedagog, 

d) opiekun samorządu uczniowskiego. 

2) W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia decyzje podejmuje dyrektor. 

3) Dyrektor szkoły udziela osobie składającej skargę odpowiedzi pisemnej w 

terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi. 
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4) Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

 

Rozdział XI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 48 

1. Szkoła posiada pieczęcie urzędowe: 

1) Podłużne: 

 

Zespół Szkół 

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego 

12-130 Pasym, ul. Jana Pawła II 4 

NIP 745-17-12-462, R-000268079 

 

2) Okrągłe: 

a) Mała z godłem: Szkoła Podstawowa w Pasymiu, 

b) Duża z godłem: Szkoła Podstawowa w Pasymiu. 

 

 

§ 49. 

1. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 50. 

 

1. Szkoła nosi imię Wojciecha Kętrzyńskiego - decyzja o nadaniu imienia z 3 maja 

1968 roku. 

 

§ 51. 

 

1. Szkoła posiada sztandar nadany decyzją z 5 czerwca 1976 roku. 

 

 

 



 

 47 

§ 52. 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek  oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania tych funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców. 

 

§ 53. 

 

1.Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o Zespole, należy rozumieć 

przez to Zespół Szkół w Pasymiu. 

 

§ 54. 

 

1. Statut szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z opinią Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

2. Zmiany do Statutu mogą proponować: 

1) rodzice za pośrednictwem rady rodziców, 

2) uczniowie poprzez samorząd uczniowski, 

3) nauczyciele, 

4) organ prowadzący, 

5) organ nadzoru. 

2. Zmiany w niniejszym statucie dokonuje się nowelizacją na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej. Wynikać one mogą ze zmian obowiązujących przepisów 

prawnych lub weryfikacji przez życie. 

3. W przypadku konieczności zmian całych paragrafów lub istotnych poprawek                  

w kilku paragrafach opracowuje się nowy tekst jednolity z zachowaniem procedur 

jak przy uchwalaniu nowego Statutu. 

4. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu. 

 

 

 

 


