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Rozdział I Postanowienia ogólne  

  

§ 1  

Nazwa szkoły  

  

  

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera  

w Ligocie.  

2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.   

3. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.  

4. Szkoła Podstawowa nr 1 ma siedzibę w Ligocie, obwód szkoły został ustalony  

Uchwałą nr XXXI/331/17 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach 

z dnia 28 marca 2017r.  

5. Adres szkoły to: ul. Bielska 17, 43-518 Ligota.  

6. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Czechowice-Dziedzice.  

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty  

w Katowicach.  

  

§ 2  

Informacje o szkole  

  

1. Szkoła jest placówką publiczną działającą na podstawie aktów prawnych 

powszechnie obowiązujących, w tym niniejszego statutu oraz innych aktów 

prawnych wewnątrzszkolnych.  

2. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.  

3. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

4. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne oraz oddziały sportowe.  

  

§ 3  

Przepisy definiujące  

  

  

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:   

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 w Ligocie.  

2) Gminie lub organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę Czechowice-

Dziedzice.  
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3) Kuratorze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny- rozumie się  
przez to Śląskiego Kuratora Oświaty.  

4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

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

5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa 

Tischnera w Ligocie.  

6) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1   

im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie.  

7) Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie.  

8) Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie. 

9) Radzie Rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 

im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie.   

10) Oddziale Przedszkolnym - rozumie się przez to Oddział Przedszkolny w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie.  

11) Uczniu – rozumie się przez to Dziecko uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 1 

im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie.  

12) Dziecku – rozumie się przez to Dziecko uczęszczające do oddziału 

przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie.  

  

  

Rozdział II Cele i zadania Szkoły  

  

  

§ 4  

  

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych  

na jej podstawie z uwzględnieniem zadań wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.  

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych  

do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.  

3. Zadania określone w ust. 2 dotyczą:  
1) wprowadzania uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele) 
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2) wzmacniania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 

regionalnej i etnicznej 

3) formowania u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób 

4) rozwijania kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i 
przedsiębiorczość 

5) rozwijania umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania  

6) ukazywania wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności 

7) rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki 

8) wyposażenia uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat  

9) wspierania ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji 

10) wspierania wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia przez pogłębianie 

wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej 

11) kształtowania postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość 
12) zachęcania do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego  

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy 

13) ukierunkowania ucznia ku wartościom 

  

4. Cele  szkoła realizuje poprzez:  

1) propagowanie oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych w zakresach takich 

jak: higiena psychiczna, sylwetka ciała, kondycja fizyczna, profilaktyka 

chorobowa, higiena osobista 

2) promowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu  

3) uświadomienie młodych ludzi na temat zagrożeń cywilizacyjnych wpływających  

na stan fizyczny i psychiczny organizmu 

4) promowanie sięgania po wsparcie specjalistów w przypadku trudności  

w samodzielnym radzeniu sobie z problemem np. otyłości, depresji, stresu 

5) informowanie o szkodliwości substancji psychoaktywnych, wpływie na organizm 

człowieka, system rodzinny i społeczny osoby uzależnionej  

6) kreowanie postawy asertywności w odmawianiu 

7) wspieranie uczniów pochodzących z rodzin z dysfunkcjami, z problemem 

uzależnień, przemocy, opuszczenia 

8) uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem w sposób 

konstruktywny 
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9) informowanie na temat miejsc, w których można uzyskać fachową pomoc  

w zakresie problemów związanych z uzależnieniami i ich pochodnymi.  

  

  

§ 5  

  

1. Cele i zadania określone w przepisach prawa oraz § 4 niniejszego statutu szkoła 

realizuje także poprzez:  

1) organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się:  
a) procesy edukacyjne w szkole planowane są w sposób, który służy rozwojowi 

uczniów 

b) uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich 

oczekiwania  

c) informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie, pomagają uczniom 

uczyć się i planować indywidualny rozwój  

d) nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich  

w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się  
e) nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy  

i oddziału  

f) nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się 
2) nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej:  

a) w szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów 

z poprzedniego etapu edukacyjnego  

b) uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania 

problemów  

c) podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków  

i sposobów jej realizacji 

d) w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem 

jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz 

3) stwarzanie sytuacji, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania 

różnorodnych  aktywności  

4) kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez realizowanie 

działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów 

i środowiska lokalnego 

5) wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,  

czyli m.in. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających 

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz zajęcia rewalidacji indywidualnej dla uczniów z niepełnosprawnościami, 
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zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie 

odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia  

6) współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych  

7) promowanie wartości edukacji  

8) pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły  

  

§ 6  

  

1. 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  

7) szatni  

  

§ 7  

  

1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:  

1) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 

zainteresowań, imprez sportowych, konkursów, olimpiad  

2) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem 

treści programu nauczania  

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach  

4) w razie zaistnienia potrzeby prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej  

dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz nauczanie indywidualne  

lub zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia   

5) w szkole mogą być prowadzone oddziały dla uczniów o określonych 

zainteresowaniach. W oddziałach tych zapewnia się równocześnie realizację 
podstawy programowej wszystkich obowiązkowych zajęć dydaktycznych.  

  

§ 8  

  

1. Podstawą pracy wychowawczej Szkoły jest Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny.  

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna  

w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  
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3. Głównymi realizatorami tego programu są nauczyciele wychowawcy, nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów, pedagog, psycholog, doradca zawodowy.  

4. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:  

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad 

określonych w ustawie i przepisów wykonawczych do niej, w szczególności  

w statucie 

2) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym)  

3) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 

i językowej,  

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym  

5) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły  

i środowiska  

6) wdraża do dyscypliny i punktualności  

7) upowszechnia zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności 

8) wychowuje w duchu poszanowania dóbr publicznych   

5. W zakresie działań profilaktycznych szkoła w szczególności:  

1) kształtuje postawy prozdrowotne  

2) rozwija zainteresowanie nauką szkolną  
3) organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności 

ich potrzeb rozwojowych  

4) dba o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów  

5) kształtuje właściwe postawy emocjonalne  

6) uczy zachowań asertywnych  

7) zapobiega rozwojowi patologii społecznych jak alkoholizm, nikotynizm  

i narkomania  

8) uczy współżycia z osobami z niepełnosprawnościami  

9) uczy świadomego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych  

  

§ 9  

  

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz 

posiadanych możliwości.  

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:  

1) ścisłym przestrzeganiu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny 

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi 

takiej opieki uczniami  

3) udzielaniu uczniom, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej 

pomocy finansowej  



8  

  

3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków opieki, nauki i wychowania budynek 

szkoły, boisko szkolne oraz teren wokół szkoły objęty jest monitoringiem 

wizyjnym, w skład którego wchodzi 9 kamer. Zapis z kamer jest przechowywany 

31 dni na dysku twardym.  

  

§ 10  

  

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:  
1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia  

2) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury  

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie 

wycieczek zorganizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele  

oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.  

3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają 
odrębne przepisy.  

  

§ 11  

  

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład 

zajęć i możliwości kadrowe.  

2. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa 

regulamin dyżurów.  

  

§ 12  

  

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego  

z nauczycieli uczących w tym oddziale.  

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony 

jego opiece wychowawczej przez okres nauczania obejmujący klasy I-III oraz klas 

 IV-VIII.  

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.  

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:  

1) z urzędu  

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy  

3) na pisemny wniosek połowy liczby rodziców uczniów danego oddziału.  

5. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.  
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Rozdział III Organy szkoły i ich kompetencje  

  

§ 13  

  

1. Organami szkoły są:   
 1)    Dyrektor   

2) Rada Pedagogiczna   

3) Samorząd Uczniowski  

4) Rada Rodziców 

 

§ 14  

  

1. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności.  

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa w ust.1, Dyrektor 

nie rzadziej niż raz na kwartał organizuje spotkania z Przewodniczącym Rady 

Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. Radę Pedagogiczną reprezentuje 

specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel.  

   

§ 15  

Dyrektor szkoły  

  

  

1. Szkoła kierowana jest przez Dyrektora.  

2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.  
3. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.  

4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.2, określają odrębne przepisy.  

  

§ 16  

  

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie 

i nadzorowanie pracy szkoły.  

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków  

do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.  

  

§ 17  

  

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:  

  

1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością szkoły:  
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1) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji  

i promocji uczniów  

2) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły 

i przenoszenia do innego oddziału oraz skreślenia z listy uczniów na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej  

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć 
prowadzonych przez nauczyciela, prowadzenie dokumentacji hospitacji  

4) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką  
nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie  

5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

6) zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnego korzystania z podręczników  

i materiałów edukacyjnych  

7) organizowanie rekrutacji uczniów do szkoły  

8) organizowanie wyprawki szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami  

2. W zakresie spraw organizacyjnych :  

1) opracowanie arkusza organizacji szkoły  

2) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć  
3) dopuszczenie do użytku, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Szkolnego 

Zestawu Programów Nauczania  

4) podanie do publicznej wiadomości Szkolnego Zestawu Podręczników 

obowiązujących od początku następnego roku szkolnego 

5) ustalenie, na podstawie § 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego z późniejszymi zmianami, dodatkowych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

3. W zakresie spraw finansowych:  

1) opracowanie projektu planu finansowego szkoły  

2) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie 

określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady 

gospodarki finansowej szkoły  

4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:  

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły  

2) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny  

3) organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły  

4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli  

oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych  

5) organizowanie  przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych  

6) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego  

5. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:  

1) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  
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2) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole 

porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły  

6. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach szczególnych.  

  

 

§ 18  

  

1. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy 

uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie 

następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego.  

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.  

W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora szkoły, może 

zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.  

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub 

placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor 

w szczególności decyduje w sprawach:  

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły  

lub placówki  

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły lub placówki  

- występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły lub placówki. Dotyczy nagród innych niż 
Nagroda Dyrektora. 

4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.   

  

§ 19  

  

1. W szkole może być utworzone stanowisko Wicedyrektora (Wicedyrektorów).  

2. Stanowisko, o którym mowa w ust.1 tworzone jest według następujących zasad:  

1) w przypadku, gdy szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów  

2) dodatkowe stanowisko wicedyrektora może utworzyć Dyrektor za zgodą 
organu prowadzącego.  

3. Do kompetencji i obowiązków Wicedyrektora należy:  

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli – członków 

powierzonych mu zespołów przedmiotowych  

2) kierowanie pracami zespołu wychowawczego szkoły  

3) sporządzanie tygodniowego rozkładu zajęć i kontrola nad prawidłową jego 

realizacją  
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4) nadzór nad pozalekcyjną działalnością szkoły  

5) organizowanie dyżurów nauczycielskich i kontrola ich realizacji  

6) kontrolowanie dyscypliny pracy nauczycieli i organizowanie zastępstw  

za nieobecnych  

7) odpowiedzialność za inwentaryzację szkoły  

8) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności z możliwością podejmowania 

decyzji z wyłączeniem finansowych  

9) szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora (Wicedyrektorów) określa 

Dyrektor, powierzając to stanowisko  

  

§ 20  

 

Rada Pedagogiczna  

  

  

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna.  

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.  

5. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności 

uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:  

1) sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady 

Pedagogicznej  

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej   

3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej  

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących 

członkami tego organu szkoły.  

6. Regulamin, o którym mowa w ust. 5 nie może być sprzeczny ze statutem.  

  

§ 21  

  

Do kompetencji stanowiących Radę Pedagogiczną 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 Rodziców  

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w szkole  

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły  

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów  
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7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły  

8) uchwalanie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  

po zaopiniowaniu jego projektu przez Radę Rodziców 

9) Ustalanie wewnętrznego regulaminu Rady Pedagogicznej.  

  

§ 22  

  

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi  

2) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie z tych 

stanowisk  

3) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych  

4) Szkolny Zestaw Programów Nauczania  

5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, jeżeli na 

danym poziomie klasy jest więcej niż jeden oddział  

6) projekt planu finansowego szkoły  

7) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, dotyczy nagród innych niż nagroda dyrektora 

8) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych  

2. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w 

innej sprawie.  

3. Rada Pedagogiczna ponadto:  

1) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie Dyrektora lub innego nauczyciela 

zajmującego stanowisko kierownicze w szkole  

2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach 

  

§ 23  

  

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  
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§ 24  

  

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły – do czasu jej 

utworzenia w szkole – sformułowane w ustawie.  

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust.1, Rada Pedagogiczna  

w szczególności:  

1) uchwala i nowelizuje statut  

2) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia statutu 

lub niektórych jego postanowień  
  

§ 25  

 

Rada Szkoły  

  

  

1. W Szkole może działać Rada Szkoły, której powstanie organizuje Dyrektor na 

wniosek Rady Rodziców lub łączny wniosek Samorządu Uczniowskiego i Rady 

Rodziców.  

  

§ 26  

  

1. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne.  

2. Wybory do Rady Szkoły przeprowadza się w terminie do końca października.  

3. Dotychczasowa Rada Szkoły działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji, 

nie dłużej jednak niż do 31 października.  

4. Pierwsze zebranie Rady Szkoły nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy 

Przewodniczący Rady Szkoły.  

  

§ 27  

  

1. Rada Szkoły powinna liczyć co najmniej 6 osób.  

2. W skład Rady Szkoły wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 3-4, w równej liczbie:  

- nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli  

- rodzice wybrani przez ogół rodziców  

- uczniowie wybrani przez ogół uczniów.  

3. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy 

reprezentowane w Radzie.  

4. Corocznie może być dokonywana zmiana 1/3 składu Rady. Zasady dokonywania 

zmian w składzie Rady określa regulamin działalności Rady.  
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§ 28  

  

1. Do kompetencji Rady Szkoły należy:  

1) uchwalanie i nowelizacja statutu Szkoły  

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności; regulamin nie może stać  
w sprzeczności ze statutem  

3) przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków 

specjalnych szkoły i opiniowanie planu finansowego szkoły   

4) opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły  

5) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą  
z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, Dyrektora 

lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu 

charakter wiążący  

6) występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę  
w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych  

7) występowanie do Dyrektora w innych sprawach istotnych dla szkoły  

  

2. Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych 

źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Szkoły określa regulamin, o którym 

mowa w ust.1, p. 2).  

3. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić 
warunki ich uzyskania.  

  

§ 29  

 

Rada Rodziców  

  

  

1. W Szkole działa Rada Rodziców.  

2. Radę Rodziców Szkoły Podstawowej tworzą po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów 

danego oddziału. Corocznie Rada Rodziców będzie uzupełniania o przedstawicieli 

klas pierwszych.  

3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności.  

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły  

2) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego szkoły  
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3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia szkoły  

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły  

5) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu 

zawodowego  

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa  

w ust. 3.  

  

§ 30  

 

Samorząd Uczniowski  

  

  

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez ogół uczniów  

i reprezentuje społeczność uczniowską, w kontaktach z Dyrektorem, Radą 
Rodziców i na zewnątrz szkoły.  

3. Samorząd Uczniowski dokonuje wyboru osoby opiekuna. Opiekun Samorządu 

pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia. Kadencja Rzecznika trwa rok.  

4. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu 

Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.  

5. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu 

Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt.  

6. Warunki organizacyjne uchwalania regulaminu Samorządu Uczniowskiego  

oraz wprowadzania w nim zmian, zapewnia w porozumieniu z Dyrektorem, 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.  

  

§ 31  

  

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, 

Radzie Szkoły lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich 

podstawowych sprawach dotyczących uczniów takich, jak:  

1) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych  

w szkole programów nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć  
edukacyjnych ucznia  

2) prawo do jawnej i uzasadnionej oceny postępów w nauce  

3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej  

4) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu  
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5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań  
6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem  

7) oraz wszystkich innych spraw uczniowskich  

2. Samorząd Uczniowski ponadto:  

1) może wyrazić, na wniosek Dyrektora szkoły, pisemną opinię w sprawie oceny 

pracy nauczyciela  

2) wydaje opinie w sprawie kary nałożonej na ucznia  

  

§ 32  

  

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

decyzji w ramach swoich kompetencji.  

2. Organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem koordynującym 

tę współpracę jest Dyrektor.  

3. W razie zaistnienia sporów między organami szkoły głównym obowiązkiem 

organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły. Organy między 

sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygnięcia.  

4. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu organy mogą 
zwracać się, w zależności od rodzaju sporu, do organu prowadzącego szkołę  
lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o jego rozstrzygnięcie.  

5. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w skład której wchodzi „rozjemca” 

zaakceptowany przez organy będące w sporze.  

6. Komisja o której mowa w ust. 5 po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo  

do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie 

zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.  

  

Rozdział IV Organizacja pracy szkoły  

  

§ 33  

 

Planowanie działalności szkoły  

  

  

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednego oddziału 

jest rok szkolny.  
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2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, ferii letnich i zimowych określają przepisy o organizacji roku 

szkolnego.  

3. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:  
1) plan pracy szkoły  

2) arkusz organizacji szkoły  

3) tygodniowy rozkład zajęć  
  

§ 34  

  

1. Szczegółową organizację pracy określa arkusz organizacji szkoły opracowany 

przez Dyrektora w oparciu o szkolny plan nauczania.   

2. Arkusz organizacji określa:   

1) liczbę pracowników, w tym liczbę stanowisk kierowniczych 

2) ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych  

3) ogólną liczbę godzin zajęć pozalekcyjnych  

3. Arkusz organizacji na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący  

po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty i związki zawodowe.  

4. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość dokonywania zmian  

w arkuszu organizacji za zgodą organu prowadzącego.  

5. Arkusz organizacji opracowuje Dyrektor w terminie do 30 kwietnia, a organ 

prowadzący zatwierdza go w terminie do 30 maja każdego roku.  

  

§ 35  

  

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej  

  

  

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.   

2. Oddział liczy średnio 25 uczniów.  

3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów  

w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 16, z wyjątkiem oddziałów 

integracyjnych.  

4. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone  

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

5. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 

zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor szkoły po poinformowaniu rady 

oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 

liczbę określoną w ust. 4.  
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6. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4 na wniosek rady oddziałowej oraz po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

7. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona 

nie więcej niż o 2 uczniów.  

8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie 

zwiększona zgodnie z ust. 6 i 7 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, 

który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze w tym oddziale.  

9. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 6 i 7 może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

10. Oddziały dzieli się na grupy podczas zajęć:  
a) z języków obcych i zajęć komputerowych powyżej 24 uczniów  

b) z przyrody od 30 uczniów  

c) oraz z wychowania fizycznego powyżej 26 uczniów.  

11. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program 

wychowania przedszkolnego. Oddział przedszkolny liczy nie więcej niż 25 dzieci.  

12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, 

można tworzyć grupy międzyoddziałowe.   

  

§ 36 

  

1. Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo-lekcyjnym.  

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. W przypadkach uzasadnionych zajęcia edukacyjne mogą trwać od 30 do 60 

minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć.  
4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 określa Dyrektor w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną i Radą Szkoły.  

5. W szkole zawiesza się zajęcia na czas oznaczony w razie wystąpienia: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem  

    imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone 

    zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu  

    uczniów, innego niż określone w pkt. 1-3 

6. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.5, Dyrektor Szkoły  

organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 
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7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których 

mowa w ust. 6, są realizowane z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, 

które: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do tego narzędzia 

informatycznego, 

2) zapewnia integralność danych w tym narzędziu informatycznym. 

8. Oprogramowanie używane do lekcji online musi być zatwierdzone przez 

Dyrektora Szkoły. 

9. Uczniowie, jak i nauczyciele, korzystają na lekcjach online z kamerek oraz 

mikrofonów. Ze względu na jakość połączenia, nauczyciel może zdecydować 
o wyłączeniu kamerek lub mikrofonów przez uczniów. 

10. Zajęcia z wykorzystaniem technik zdalnego nauczania nauczyciel realizuje 

zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zajęcia te rejestruje w dzienniku 

elektronicznym, analogicznie jak podczas nauki stacjonarnej. 

11. Decyzję o formie pracy zdalnej, metodach pracy, doborze środków dydaktycznych 

podejmuje każdorazowo nauczyciel przedmiotu, uwzględniając konieczność 
poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne 

i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki. 

12. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów muszą być zgodne 

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły. 

13. Informacja o postępach ucznia w nauce rejestrowana jest w dzienniku 

elektronicznym. 

14. Wychowawca klasy nadzoruje możliwości techniczne realizacji zdalnego 

nauczania przez uczniów swojej klasy, omawia problemy uczniów podczas zajęć 
z wychowawcą. 

15. W czasie pracy szkoły w trybie nauczania zdalnego uczniowie są objęci pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w formie określonej przez pedagoga szkolnego. 

 

  

§ 37 

  

1. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek  

i wyjazdów.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez 

szkołę środków finansowych.  

3. Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć 
nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły ustala się w porozumieniu  

z organem prowadzącym.  
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§ 38 

 

Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego  

  

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla wszystkich uczniów. 

2. W klasach VII i VIII doradztwo zawodowe realizuje doradca zawodowy. 

3. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę 
zawodowego, nauczycieli i wychowawców, które  zapewnią uczniom rozwijanie 

świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – 

w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.   

4. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie 

konsekwencji dokonywanych wyborów.   

5. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów 

umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz 

wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.  

6. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się 
przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do 

różnych zakładów i instytucji.  

7. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, 

rodzicami i nauczycielami.  

8. W oddziałach przedszkolnych i klasach młodszych zaprasza się przedstawicieli 

różnych zawodów. 

  

§39  

 

Wolontariat  

  

1. W szkole może działać Szkolne Koło Wolontariatu zwane dalej Kołem, 

zorganizowane w ramach Samorządu Uczniowskiego na rzecz pomocy innym 

uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą.  
2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: 

nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.  

3. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia na zasadach określonych w Szkolnym Kole Wolontariatu.   

4. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować 
na rzecz innych.  

5. Nieletni członkowie Koła zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców 

na działanie w wolontariacie.   

6. Działania z zakresu wolontariatu są podejmowane na rzecz dwóch środowisk:  
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1) społeczności szkolnej - jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska, wspólna organizacja 

przedsięwzięć, zbiórki, akcje  

2) środowiska lokalnego – pomoc osobom starszym, chorym, 

z niepełnosprawnościami, udział w zbiórkach, kwestach  

7. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do Koła, zakres jego 

działania  i  realizowanych zadań określa program Szkolnego Koła Wolontariatu.   

8. Planowane działania z zakresu wolontariatu są ujmowane w ramy projektu 

rozumianego jako wspólne przedsięwzięcie, które jest starannie zaplanowane 

i zaprojektowane tak, aby osiągnąć wspólny cel.  

9. Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz:    

1) stowarzyszenia, którego jest członkiem   

2) fundacji    

3) działalność wolontariusza jest potwierdzana zaświadczeniem wydanym przez 

instytucje wymienione w ust.9.p.1.2. na koniec roku szkolnego  

10. Samorząd uczniowski może wyłonić radę wolontariatu.  

11. Rada wolontariatu skupia uczniów, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym i 

włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów.  

12. Rada wolontariatu w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyłania spośród siebie 

koordynatora oraz zaprasza do współpracy nauczycieli i rodziców.  

  

§ 40 

  

1. Szkoła prowadzi oddziały sportowe.  

2. Do oddziału sportowego przyjmowani są uczniowie na podstawie sprawdzianu.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przygotowują nauczyciele wychowania 

fizycznego.  

4. Nabór do tego oddziału jest prowadzony dla wszystkich uczniów, bez względu  

na przynależność do obwodu szkolnego.   

  

§ 41 

  

1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.  

2. Do oddziału integracyjnego przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnościami  

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez 

Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.  
3. Nabór do tego oddziału jest prowadzony dla wszystkich uczniów z terenu gminy 

Czechowice-Dziedzice, bez względu na przynależność do obwodu szkolnego.  

4. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających 

specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia 

rewalidacyjne. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego 

można zatrudnić pomoc nauczyciela.  
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§ 42 

 

Oddziały przedszkolne  

  

  

1. Szkoła może prowadzić oddziały przedszkolne.  

2. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.  

3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku  

do piątku, dni wolne od zajęć w szkole są dniami dyżurów wychowawców  

w oddziałach przedszkolnych.   

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut, oddział jest czynny  

10 godzin dziennie (od 6
00

 do 16
00

).  

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb  

i możliwości psychofizycznych dzieci.  

6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez 

wychowawcę.  
7. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.  

8. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny  

z podstawą programową wychowania przedszkolnego.  

9. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8
00

 do 13
00

 i jest 

bezpłatna.  

10. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.  

11. Dzieci mogą być odbierane również przez inne osoby, zapewniające 

bezpieczeństwo dziecku, upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych 

opiekunów.   

12. Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby 

porządkowe.  

  

§ 43 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych  

  

1. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa ustawa 

Prawo Oświatowe.  

2. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmuje się na podstawie Regulaminu 

Rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych gminy Czechowice-Dziedzice.  

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:  

a) matek lub ojców samotnie je wychowujących  
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b) dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych  

c) dzieci rodziców z niepełnosprawnościami  

d) dzieci, których rodzice oboje pracują 
e) dzieci posiadające w oddziale rodzeństwo  

  

 

§ 44  

Cele i zadania oddziału przedszkolnego  

  

1.Celem oddziału przedszkolnego jest objęcie opieką dzieci, a w szczególności:  

a) zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu 

w oddziałach przedszkolnych  

b) stymulowanie rozwoju wychowanków  

c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi  

i otaczającego świata  

d) przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż.  
e) zapewnienie w miarę możliwości pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz wczesnego wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka 

f) współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych  

g) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej, prowadzenie analizy gotowości 

wszystkich dzieci 5 i 6-cio letnich w oddziałach do podjęcia nauki w szkole – 

diagnoza przedszkolna  

h) umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej  

  

§ 45 

 

Prawa i obowiązki wychowanka  

  

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw 

Dziecka, przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo 

do:  

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego  

i dydaktycznego 

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej  

c) poszanowania jego godności osobistej  

d) poszanowania jego własności  

2. Wychowanek ma obowiązek:  

a) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów 

b) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy  



25  

  

c) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy 

d) nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom  

e) być posłusznym poleceniom wychowawcy 

f) nie oddalać się od grupy  

  

§ 46 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

  

1. W szkole jest udzielana i organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

Szkoła, udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bierze pod uwagę 
potrzeby ucznia oraz możliwości kadrowe, organizacyjne i budżetowe.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.   

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne  

i nieodpłatne.   

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i inni 

specjaliści zatrudniani w szkole.   

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom:   

1) z niepełnosprawnościami 

2) niedostosowanym społecznie   

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym   

4) z zaburzeniem zachowania lub emocji  

5) szczególnie uzdolnionym   

6) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się   

7) z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych   

8) z chorobą przewlekłą  
9) w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej   

10) z niepowodzeniami edukacyjnymi  

11) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi 

12) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego,  w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą  
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:   

1) ucznia  

2) rodziców ucznia 

3) Dyrektora szkoły  

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem  

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej  

6) poradni  
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7) asystenta edukacji romskiej  

8) pomocy nauczyciela 

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy, 

o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy  

10) pracownika socjalnego  

11) asystenta rodziny  

12) kuratora sądowego 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży   

  

§ 47 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz w formie:   

1) oddziałów integracyjnych (jeśli takie zostaną utworzone w porozumieniu 

z organem prowadzącym)  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia (do 8 uczniów w grupie)   

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się  

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (do 8 uczniów w grupie)   

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych (do 5 uczniów w grupie), 

logopedycznych (do 4 uczniów w grupie), rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne (jeśli takie zostaną zorganizowane w porozumieniu  

z organem prowadzącym – do 10 uczniów w grupie) oraz innych zajęć 
o charakterze terapeutycznym  

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej  

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

8) warsztatów, porad i konsultacji   

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

3. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła 

może zatrudniać psychologa szkolnego oraz logopedę.   
4. W celu realizacji zadań z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego szkoła może zatrudniać doradcę zawodowego.   

5. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4 ustala 

Dyrektor zatrudniając tych pracowników.   
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§ 48 

  

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe  

lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 

lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.   

2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną planuje on i koordynuje udzielanie 

uczniowi pomocy i ustala formy pomocy, okres ich udzielania oraz proponowany 

wymiar godzin.  

3. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęci są także uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.  

Przy czym przy planowaniu pomocy tym uczniom uwzględnia się wnioski 

dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w tej dokumentacji.  

4. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wychowawca 

wraz z pedagogiem specjalnym opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- 

Terapeutyczny.  

5. Wychowawca ustala i przekazuje Dyrektorowi szkoły zalecony zakres, formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.   

6. Dyrektor na podstawie zaleceń wychowawcy oddziału ustala dla ucznia formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.   

7. Dyrektor informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych  

dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz wymiarze godzin.   

8. Dyrektor niezwłocznie, po zatwierdzeniu przez organ prowadzący arkusza 

organizacyjnego, na piśmie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia 

formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin poszczególnych form udzielanej pomocy.   

9. O zakończeniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej decyduje 

Dyrektor na wniosek rodziców ucznia lub wychowawcy.   

  

§ 49 

  

1. Do zadań wychowawcy oddziału w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów należy:   

1) organizacja w razie konieczności spotkań zespołów klasowych   

2) nadzór nad prowadzoną pomocą psychologiczno-pedagogiczną w swoim oddziale  
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3) prowadzenie i bieżące uzupełnianie „Wykazu uczniów objętych pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną”  

4) zgłaszanie dyrektorowi wniosku o zakończenie udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej   

  

§ 50 

  

1. Do zadań psychologa i pedagoga w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów należy:   

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów   

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu i szkole w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży   

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

potrzeb możliwości, predyspozycji, uzdolnień uczniów  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

  

  

§ 51 

 

Świetlica szkolna  

  

1. Pozalekcyjną formę wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły stanowi 

świetlica.  

2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie zajęć uwzględniających 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne,  

w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.  
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3. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy ze względu na czas pracy swoich 

rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.  

  

§ 52 

  

1. W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupie wychowawczej. Liczba uczniów  

w grupie nie może przekraczać 25 osób.  

2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych w ustalonych przez 

Dyrektora godzinach, dostosowanych do potrzeb rodziców i uczniów.  

3. Świetlicą może kierować Kierownik Świetlicy.  

4. Szczegółowy zakres kompetencji Kierownika Świetlicy określa Dyrektor, 

powierzając to stanowisko.  

  

§ 53 

  

1. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa Regulamin Świetlicy.  

  

  

§ 54 

 

Biblioteka szkolna  

  

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji :  

1) potrzeb i zainteresowań uczniów  

2) zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły  

3) doskonaleniu warsztatu nauczycieli  

4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców  

5) popularyzowaniu wiedzy o regionie.  

2. Biblioteka szkolna realizuje zadania w zakresie:  

1) udostępniania książek, czasopism i innych źródeł informacji zgodnie z godzinami 

pracy biblioteki dostosowanymi do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców  

2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 
zgodnie z Regulaminem Centrum Multimedialnego, przy indywidualnym wsparciu 

nauczyciela bibliotekarza  

3) rozbudzania i rozwijania indywidulanych zainteresowań uczniów poprzez 

zachęcanie do udziału w konkursach, występach, przedstawieniach, wystawach  

oraz do realizacji projektów edukacyjnych itp.  

4) wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez 

indywidualne rozmowy, zarówno z uczniami zdolnymi, jak i z uczniami  
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z trudnościami w nauce, a także współzawodnictwo w konkursach czytelniczych, 

realizację ogólnopolskich programów popularyzujących czytelnictwo 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  
i społeczną poprzez udział w akcjach charytatywnych, pomocowych, 

organizowanie wraz z uczniami konkursów plastycznych i literackich związanych 

ze świętami, zwyczajami Śląska Cieszyńskiego, realizację Programu Pracy z 

Patronem.  

  

3. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:  

1) partnerstwa z uczniami zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych  

2) pomocy uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym problemy 

wychowawcze  

3) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania  

i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, promocji nowości 

wydawniczych  

4) uczestnictwa w konkursach i wystawach organizowanych przez bibliotekę.  
4. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego 

wspierania się w celu:  

1) rozbudzania zainteresowań i potrzeb uczniów  

2) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej 

3) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania  

z informacji  

4) współuczestniczenia w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy  

w zakresie edukacji czytelniczej  

5) doboru zakupów właściwego dla uczniów księgozbioru i literatury fachowej  

dla nauczycieli  

5. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach 

partnerstwa w zakresie:  

1) rozwijania kultury czytelniczej uczniów  

2) popularyzacji literatury dla rodziców 

3) udostępniania w celu wypożyczenia pozycji książkowych  

4) możliwości wglądu do dokumentów szkoły (Statut, Regulamin Szkoły, Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny)  

5) współorganizacji imprez propagujących czytelnictwo  

6. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie:  

1) organizacji i udziału w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Miejską  
lub przez okoliczne jej filie  

2) uczestnictwa w realizowanych przez Bibliotekę Miejską lub jej filie projektach 

edukacyjnych, spotkaniach z pisarzami, wycieczkach itp.  
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§ 55 

  

1. Z biblioteki mogą korzystać:  
a) uczniowie  

b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

c) rodzice  

d) inne osoby za zgodą Dyrektora  

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.  

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.  

4. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa Dyrektor szkoły.  

5. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) opieka nad księgozbiorem, skrupulatne jego ewidencjonowanie 

2) opieka nad przekazywaniem i odbieraniem podręczników szkolnych 

3) poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań 

4) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji 

poprzez indywidualne zajęcia z uczniami oraz prowadzenie lekcji bibliotecznych  

z całymi klasami  

5) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych służących 

doborowi odpowiedniej lektury do wieku i zainteresowań ucznia  

6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez 

organizowanie konkursów, realizację projektów edukacyjnych   

7) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się m.in. poprzez 

indywidualne rozmowy zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami  

z trudnościami w nauce, a także poprzez realizację ogólnopolskich programów 

popularyzujących czytelnictwo  

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  
i społeczną poprzez organizowanie akcji charytatywnych, pomocowych, 

organizowanie wraz z uczniami konkursów plastycznych i literackich związanych 

ze świętami, zwyczajami Śląska Cieszyńskiego, realizację Programu Pracy  

z Patronem  

  

§ 56 

  

1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.  

2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego 

rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.  
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3. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, 

materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne zapewnione przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania lub zakupione z dotacji celowej.   

4. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 

edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych  

oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami 

wykonuje Dyrektor szkoły.   

5. Szkoła nieodpłatnie:   

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

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

mających postać elektroniczną   
3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu  

lub je udostępnia 

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa Dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia  

co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.   

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika 

lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:   

1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego 

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

przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej  

8. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.   

9. W przypadku, gdy uczeń z niepełnosprawnościami przechodzi z jednej szkoły do 

innej szkoły w trakcie roku szkolnego:   

1) podręczniki zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania lub zakupione z dotacji celowej  

2) materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej - dostosowane do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń 
korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń 
przechodzi   

10. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi:   

1) podręcznikami zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej  

2) materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej - dostosowanymi  

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów  

z niepełnosprawnościami,  Dyrektor szkoły przekazuje te podręczniki lub 

materiały edukacyjne Dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich 

przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę,  której zostały przekazane.  
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§ 57 

  

1. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:  
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów  

2) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę  
3) korzystanie z czytelni  

4) prowadzenie zajęć z uczniami głównie w zakresie edukacji czytelniczej i 

medialnej  

  

§ 58 

  

1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.  

   

§ 59 

 

Pedagog, Pedagog specjalny, Psycholog, Logopeda i Doradca zawodowy  

  

  

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego. 

2. Pedagog szkolny wszystkie swoje zadania realizuje we współpracy z rodzicami, 

nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły lub placówki, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz 

podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

3. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) diagnozowanie środowiska ucznia, 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego, o których mowa 

w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców, 

8) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne ucznia, 

9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u  którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 
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10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

11) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców 

i nauczycieli. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych 

w sytuacjach kryzysowych. 

3. Szczegółowe kompetencje i zadania pedagoga określa Dyrektor. 

4. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych 

lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a) rekomendowaniu Dyrektorowi Szkoły lub placówki do realizacji działań 
w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów 

w życiu szkoły i placówki oraz o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych 

z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły i placówki, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego 

i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, 

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji 

Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 

zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów 

lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły 

lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy 

z uczniem, dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości 

psychofizycznych, 

c) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb 

uczniów, 
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4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

uczniów i nauczycielom, 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których 

mowa w przepisach o organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

6) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, 

7) przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki mającego na celu 

podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

6. Szkoła zatrudnia psychologa. 

7. Do zadań psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów dzieci i młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  

w sytuacjach kryzysowych 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

8. W miarę możliwości, szkoła zatrudnia logopedę. 
9. Do zadań logopedy w szkole należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych 

w celu ustalenia stanu mowy dzieci, 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów 

i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu 

jej zaburzeń, 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
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10. Szkoła zatrudnia doradcę zawodowego.  

11. Do podstawowego zakresu zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację, pomoc  

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

3) wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej rzetelnej informacji  

na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat 

rynku pracy  

4) udzielanie indywidualnych porad zawodowych uczniom i ich rodzicom  

5) prowadzenie zajęć i spotkań aktywizujących uczniów do świadomego planowania 

kariery zawodowej  

 12. Szczegółowe kompetencje i zadania doradcy zawodowego określa Dyrektor.  

  

§ 60  

 

Stołówka szkolna  

   

1. W szkole działa stołówka szkolna.  

2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:  
1) dzieci i uczniowie  

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor  

w porozumieniu z organem prowadzącym z uwzględnieniem możliwości 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów potrzebujących 

szczególnej opieki w zakresie żywienia.  

4. Wnioski w sprawie zwolnień, o których mowa w ust.3, składają rodzice  

lub wychowawcy uczniów albo pedagog szkolny.  

  

§ 61  

  

1. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej określa Regulamin Stołówki.  

  

  

Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

  

§ 62 

 

Zadania i obowiązki nauczyciela  

   

1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w zakresie poszczególnych 

przedmiotów prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty i jakość  
tej pracy.  
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2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie  

oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.  

3. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani 

poinformować ucznia, a wychowawcy - rodziców o przewidywanych dla niego 

ocenach rocznych. Wychowawca oddziału informuje ucznia o przewidywanej 

rocznej ocenie zachowania.  

4. O przewidywanych stopniach niedostatecznych należy poinformować ucznia 

i jego rodziców na miesiąc przed wystawieniem ocen. Nauczyciel informację 
przekazuje wychowawcy, a wychowawca informuje rodzica. 

  

§ 63 

  

W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:  

1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.   

2. W razie zaistnienia na terenie szkoły nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia 

wynikającego ze stanu zdrowia ucznia, zagrażającego jego życiu, nauczyciel 

niezwłocznie wzywa pogotowie ratunkowe oraz powiadamia rodzica dziecka  

i informuje o całej sytuacji Dyrektora szkoły.  

3. Zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności poprzez:  

1) realizację obowiązujących programów nauczania  

2) stosowanie właściwych metod nauczania  

3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć  
4) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć  
5) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności 

pedagogicznej  

4. Dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny.  

5. Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania.  

6. Udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu  

o rozpoznane potrzeby.  

  

§ 64 

  

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.  

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady 

Pedagogicznej na zasadach określonych w ustawie.  
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§ 65 

  

1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy 

nauczycieli określają odrębne przepisy.  

  

§ 66  

  

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 
przedmiotowy zespół samokształceniowy.  

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora na wniosek 

zespołu - Przewodniczący.  

3. Cele i zadania przedmiotowego zespołu samokształceniowego obejmują:  
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia programów nauczania, 

podręczników i materiałów edukacyjnych, korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru 

programów nauczania  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania  

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli  

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, laboratoriów przedmiotowych, a także 

w uzupełnianiu ich wyposażenia  

5) wspólne opiniowanie, przygotowywanie w szkole autorskich, innowacyjnych, 

eksperymentalnych programów nauczania  

  

§ 67 

 

Zakres zadań wychowawcy  

  

  

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się  
oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie  

2) inspirowanie i wspomagania działań zespołowych uczniów 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej  

  

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:  

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia 

2) ustala treści, formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy  
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3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów  

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, 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 

indywidualnej opieki  

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci  

b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci  

c) otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach wychowawczych  

d) włączania ich w sprawy życia oddziału i szkoły  

6) współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,  

także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów   

  

§ 68 

   

1. Realizując zadania wymienione w § 67 ust.2, p.5) wychowawca w szczególności 

spotyka się z rodzicami uczniów na spotkaniach indywidualnych, na bieżąco,  

w razie potrzeby oraz poprzez dziennik elektroniczny przekazując informacje  

o uczniu.  

2. Wychowawca spotyka się z rodzicami na zebraniu we wrześniu, na zebraniu 

śródsemestralnym oraz po zakończeniu  pierwszego półrocza i pod koniec roku 

szkolnego w każdym roku szkolnym.   

3. Informację o indywidualnych spotkaniach oraz o zebraniach przekazuje się 
zainteresowanym w sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną.  

4. W spotkaniach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.  

   

§ 69 

 

Inni pracownicy szkoły  

   

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.  

2. W szkole mogą być zatrudnieni pracownicy administracji na stanowiskach takich, 

jak:   

1) sekretarz 

2) intendent  

3. Do zasadniczych obowiązków i kompetencji pracowników administracji należy:  

1) sekretarza:  

a) prowadzenie kancelarii szkoły  
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b) prowadzenie spraw uczniowskich   

c) prowadzenie i ewidencja druków ścisłego zarachowania  

d) bieżąca obsługa sekretariatu, przyjmowanie interesantów   

e) prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły   

f) prowadzenie dokumentacji oraz wszelkich spraw związanych z majątkiem szkoły  

g) comiesięczne ustalanie podstaw do wynagrodzeń 
2) intendenta:  

a) kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni  

b) prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt finansowej strony działalności 

stołówki szkolnej i kuchni  

c) dokonywanie zakupów niezbędnych dla funkcjonowania stołówki  

d) troska o przestrzeganie higieny i bezpieczeństwa pracy w kuchni  

e) dbałość o wyposażenie i sprzęt kuchni oraz stołówki  

4. W szkole mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi na stanowiskach takich, jak:   

1) woźny  

2) sprzątaczki  

3) kucharka  

4) pomoce kuchenne  

5) konserwatorzy CO  

6) pracownicy rzemieślniczo-gospodarczy  

7) dozorcy nocni  

8) szatniarka  

5. Do zasadniczych obowiązków i kompetencji pracowników obsługi należy:  

1) woźnego:  

a) pełnienie dozoru nad całym budynkiem szkolnym oraz posesją  
b) dbanie o porządek i ład na terenie szkoły  

2) sprzątaczek:  

a) dbanie o porządek i czystość przydzielonego rejonu  

3) kucharki:  

a) gotowanie obiadów zgodnie ze sporządzonym jadłospisem 

b) dbanie o czystość i porządek w kuchni   

4) pomocy kuchennych:  

a) pomoc w gotowaniu obiadów zgodnie ze sporządzonym jadłospisem  

b) sprzątanie kuchni oraz wydawanie posiłków  

5) konserwatorów CO:  

a) bieżąca konserwacja i utrzymanie w ruchu wymiennikowni ciepła  

b) regulacja temperatury w instalacji CO i ciepłej wody  

6) pracowników rzemieślniczo-gospodarczych:  

a) wykonywanie drobnych napraw sprzętu i urządzeń oraz dbałość o ład i porządek  

w otoczeniu szkoły  
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b) wykonywanie drobnych prac remontowych 

6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala 

Dyrektor zatrudniając tych pracowników.  
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Rozdział VI Uczniowie  

  

§ 70  

 

Zasady rekrutacji uczniów  

  

1. Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe nauka jest obowiązkowa.  

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia VIII 

klasy szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

3. Uprawnienia i zadania szkoły dotyczące realizacji obowiązku szkolnego regulują 
odrębne przepisy.  

4. Dyrektor kontroluje i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.  

  

§ 71 

  

1. Do szkoły przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły 

wyznaczonym przez organ prowadzący szkołę.  
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły 

 na podstawie zgłoszenia, które zawiera następujące informacje:  

1) imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata, w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dowodu tożsamości  

2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) kandydata  

3) adres zamieszkania kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów) 

kandydata, jeżeli posiadają  
3.  Zgłoszenia za pomocą karty zgłoszenia, którą pobiera się w sekretariacie szkoły, 

dokonuje rodzic (prawny opiekun) w terminie wyznaczonym przez organ 

prowadzący. 

4.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy 

pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest 

zgodnie z przyjętym w szkole Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Podstawowej 

 nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie.  

5.  W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez 

organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najlepszej realizacji 

potrzeb dziecka i jego rodziców.   

6.  Ustala się następujące kryteria rekrutacyjne oraz punktację:  
1) dziecko zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice (2 pkt)  
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2) dziecko posiadające rodzeństwo w placówce (2 pkt)  

3) korzystny dojazd do szkoły (1 pkt)  

4) opieka rodziny zamieszkałej w pobliżu szkoły (1 pkt)   

5) dziecko pracownika szkoły (2 pkt)  

6) dzieci z oddziałów przedszkolnych/przedszkola kontynuujące naukę w danej 

placówce (2 pkt)  

7.  Lista kandydatów tworzona jest zgodnie z sumą uzyskanych punktów. 

8.  Kryteria rekrutacyjne do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) podaje 

Dyrektor szkoły w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący szkołę. 
Informacja jest publikowana na tablicy ogłoszeń szkoły lub na stronie internetowej 

szkoły.  

9. Dyrektor szkoły w sytuacji, gdy jest więcej kandydatów niż wolnych miejsc w klasie 

pierwszej, powołuje komisję rekrutacyjną spośród nauczycieli szkoły w składzie: 

przewodniczący i dwóch członków komisji.  

10. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata do klasy pierwszej, z obwodu szkoły, 

składają zgodnie z Regulaminem Rekrutacji wniosek do Dyrektora.  

11. Wniosek zawiera:  

1) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL kandydata, w przypadku braku 

numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dowodu tożsamości  

2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) kandydata  

3) adres zamieszkania kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów)  

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonu rodziców (prawnych opiekunów) 

kandydata, jeżeli posiadają   
5) wskazanie spełniania kryteriów rekrutacji 

12. Termin postępowania rekrutacyjnego określa Regulamin Rekrutacji, który 

wprowadza Dyrektor szkoły w formie zarządzenia. 

13. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości 

w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 

niezakwalifikowanych.  

14. Każdy rodzic  (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od decyzji komisji 

rekrutacyjnej, tryb odwoławczy określa Regulamin Rekrutacji do Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie.  

   

§ 72  

 

Prawa i obowiązki ucznia  

  

  

1. Uczeń szkoły ma prawo do:  
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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 stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami  

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

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

a także światopoglądowych, religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób  

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów  

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce  

8) pomocy w przypadkach trudności w nauce  

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego  

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych szkoły, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych  

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  
w organizacjach działających w szkole  

2. Każdy, kto powziął informacje o naruszeniu praw ucznia, ma prawo wnieść skargę 
do Dyrektora.  

  

§ 73 

  

1. Uczeń szkoły w szczególności zobowiązany jest do:  

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły  

2) przestrzegania obowiązujących w szkole Regulaminów i Statutu  

3) podporządkowania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli 

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły   

5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój  

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole  

7) należytego przygotowania, aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych  

8) niezakłócania zajęć przez niewłaściwe zachowanie  

9) przedstawienia w ciągu 7 dni roboczych po przyjściu do szkoły usprawiedliwienia 

nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Uczniowie, którzy nie uczestniczą  
w wycieczkach klasowych są dołączani na czas wycieczki do innego oddziału 

zgodnie z decyzją Dyrektora. 

2. Ucznia  obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania środków 

odurzających, narkotyków oraz palenia tytoniu, tabaki i e-papierosów.   
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3. W szkole obowiązuje Regulamin Szkoły zawierający szczegółowy zakres praw 

i obowiązków ucznia: regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną  
po uprzedniej konsultacji jego projektu z Samorządem Uczniowskim.   

4. Ucznia obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Podczas pobytu w szkole telefony i 

inne urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone i schowane w torbie szkolnej. 

Dyrektor szkoły, na prośbę rodziców, może wydać zgodę na używanie przez 

ucznia telefonu komórkowego w szkole w ściśle określonym celu.  

             

§ 74 

  

1. Uczeń szkoły może być nagrodzony w następującej formie:  

1) wyróżnienie na forum oddziału przez wychowawcę  
2) wyróżnienie na forum szkoły przez Dyrektora  

3) przyznanie dyplomu  

4) przyznanie nagrody książkowej i rzeczowej 

5) przyznanie jednorazowego stypendium w miarę posiadanych przez Radę 
Rodziców środków finansowych  

2. Uczeń szkoły może zostać ukarany poprzez:  

1) upomnienie ustne przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu 

2) upomnienie ustne z wpisem do dziennika lekcyjnego  

3) naganę Dyrektora szkoły  

4) czasowe lub stałe przeniesienie do innego oddziału  

3. W szczególnych przypadkach Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty  

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

4. Do przypadków, o których mowa w ust.3 zalicza się w szczególności:  

1) rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków  

2) używanie alkoholu  

3) wybryki chuligańskie i wandalizm 

4) notoryczne, nieusprawiedliwione opuszczanie obowiązkowych zajęć szkolnych  

5. Od kar udzielonych przez wychowawcę bądź nauczyciela przedmiotu uczeń  
lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Dyrektora 

od kar udzielonych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną uczeń lub jego rodzice 

(prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Rady Rodziców lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. Odwołanie może nastąpić w terminie do 14 

dni od udzielenia kary.  

6. O przyznawanych nagrodach lub nakładanych na uczniów karach szkoła 

na bieżąco będzie informowała rodziców (prawnych opiekunów).  

7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)  mogą złożyć zastrzeżenia  

do przyznanej uczniowi nagrody w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.  
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Rozdział VII Współpraca z rodzicami 

  

§ 75 

  

1. Rodzice (prawni opiekunowie) współdziałają z nauczycielami w sprawach 

wychowania i kształcenia swoich dzieci poprzez:  

1) bieżące kontakty  

2) udział w zebraniach rodziców  

3) inne formy ustalone przez szkołę i rodziców  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i danym 

oddziale  

2) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym m.in., postępów w nauce, 

przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce  

4) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszej edukacji  

3. Z tytułu udostępniania rodzicom (prawnym opiekunom) gromadzonych przez 

szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących 

ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców (prawnych opiekunów) opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.  

  

Rozdział VIII Wewnątrzszkolny System Oceniania  

  

§ 76 

  

1. W szkole stosuje się zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych zgodnie z Ustawą 
Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo Oświatowe i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty.  

2. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności. 

Oceniamy postępy ucznia (nie jego braki), wskazując uczniowi, co osiągnął,  
co zrobił dobrze. Oceniamy, by:  

1) wspierać rozwój ucznia 

2)  motywować do samodzielnego rozwoju i aktywności  

3) diagnozować poziom wiadomości, umiejętności  

4) wyrobić umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą w różnych sytuacjach 

życiowych  
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5) umożliwić nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej  

3. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 

4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych 

uzdolnieniach ucznia 

5)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary:  

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  

5. Ocena zachowania odzwierciedla stopień respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych.  

6. Ocena zachowania wystawiona w drugim półroczu jest oceną roczną opisującą 
zachowanie ucznia w przeciągu całego roku szkolnego.  

7. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.  

   

§ 77 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego  

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Terminy rozpoczęcia i zakończenia 

semestrów są ustalane rokrocznie na konferencji rozpoczynającej rok szkolny.  

2. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku.  

3. Ocenianie i klasyfikowanie wewnątrzszkolne obejmuje:   

1) ocenianie bieżące osiągnięć edukacyjnych  

2) ocenianie śródroczne   

3) ocenianie roczne   

oraz   

1) klasyfikowanie śródroczne– podsumowanie osiągnięć ucznia za I półrocze  
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2) klasyfikowanie roczne– podsumowanie osiągnięć ucznia za rok szkolny  

3) klasyfikowanie końcowe  

4. Pełna bieżąca dokumentacja nauczania prowadzona jest w dzienniku 

elektronicznym, do której nieodpłatny dostęp mają rodzice i uczniowie w ramach 

swoich kont.   

§ 78 

Skala ocen i zasady ich ustalania  

W klasach I-III  

1. W klasach I-III wystawia się oceny bieżące, śródroczne i roczne.  

2. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.   

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa 

 w pkt. 2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości 

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień.  
4. Ustala się punktowe formy oceniania bieżącego osiągnięć edukacyjnych  

w edukacji wczesnoszkolnej w klasach I - III: 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p,  

gdzie p oznacza „punkty” . 

5. Ustala się następującą skalę bieżących ocen zachowania w klasach I-III szkoły 

podstawowej : 

1) czerwona kropka na planszy 

2) czarna kropka na planszy 

6. Kryteria oceniania zachowania w klasach I-III:  

1) Czerwona kropka – otrzymuje uczeń, który odpowiedzialnie wywiązuje się  
z powierzonych mu zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. 

Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowity i wytrwały w dążeniu 

do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. 

Jest opiekuńczy, troskliwy, wyrozumiały, koleżeński, prawdomówny 

i kulturalny. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z różnymi problemami życia 

codziennego. Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania.  

2) Czarna kropka – otrzymuje uczeń, który zna formy grzecznościowe i zasady 

kulturalnego zachowania się. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. 
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Rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale nie zawsze potrafi być koleżeński 

wobec rówieśników. Widzi i ocenia zachowanie innych, zwłaszcza zachowanie 

niewłaściwe swoich kolegów, ma jednak problemy z oceną własnych zachowań 
i opanowaniem emocji. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które 

budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i obowiązków. 

7. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.  

8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić  
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego.  

§ 79 

W klasach IV-VIII SP: 

1. Ustala się następującą skalę ocen bieżących i śródrocznych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej   

oraz ich skróty:  

6 – stopień celujący – cel.  

5 – stopień bardzo dobry – bdb.  

4 – stopień dobry – db.  

3 – stopień dostateczny – dst.  

2 – stopień dopuszczający – dop.  

1 – stopień niedostateczny – ndst.  

2. Każda ocena ma swoją wagę. Wagi poszczególnych ocen cząstkowych ustalają 
nauczyciele w zespołach samokształceniowych i są one takie same dla grup 

przedmiotów w ramach zespołów. Wagi ocen są jawne dla uczniów i ich rodziców 

w informacji o ocenie w dzienniku elektronicznym. Ocenę w klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej ostatecznie ustala nauczyciel, biorąc pod uwagę średnią 
ważoną ocen cząstkowych, zaangażowanie i możliwości ucznia, frekwencję, a także 

sytuację społeczno-rodzinną.  

3. Każdy uczeń, raz w roku szkolnym, może jedną ocenę ustaloną z nauczycielem, 

o ile była ona poprawiana w terminie, zamienić na ocenę z wagą 0. 

4. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej, nauczyciel może wystawić odpowiednio: 
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-przy średniej ocen cząstkowych min. 1,5 – stopień dopuszczający 

-przy średniej ocen cząstkowych min. 2,5  - stopień dostateczny 

-przy średniej ocen cząstkowych min. 3,5  - stopień dobry 

-przy średniej ocen cząstkowych min. 4,5  - stopień bardzo dobry 

-przy średniej ocen cząstkowych min. 5,2 ,  lub przy znacznych osiągnięciach 

ucznia z danego przedmiotu przy średniej min. 4,9  - stopień celujący.  

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz śródroczne 

i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych  

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.  

6. Ustala się następującą skalę śródrocznych i rocznych ocen zachowania w klasach 

IV-VIII szkoły podstawowej oraz ich skróty:  

1) wzorowe – wz. 

2) bardzo dobre – bdb.  

3) dobre – db.  

4) poprawne – pop.  

5) nieodpowiednie – ndp.  

6) naganne – ng.   

7. Decyzję o ocenie zachowania ucznia podejmuje wychowawca klasy na podstawie:  

1) własnych obserwacji  

2) samooceny ucznia 

3) opinii klasy  

4) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji  

5) opinii nauczycieli uczących ucznia sporządzonej w trakcie zebrania klasowego 

zespołu nauczycieli  

6) opinii nauczycieli nieuczących ucznia, w tym Dyrektora, Wicedyrektora  

i bibliotekarza, jeżeli zgłaszają zastrzeżenia  

7) konsultacji z pedagogiem szkolnym  

8) uwag innych pracowników szkoły, jeżeli zgłaszają zastrzeżenia.  

8. Wszystkie działania zespołu zmierzają do osiągnięcia przez uczniów postaw  

i umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. 

Te pożądane cechy określa Sylwetka Absolwenta opisana w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym. Ocenianie ucznia odbywa się na bieżąco 

według kryteriów ustalonych przez Radę Pedagogiczną.  
9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
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oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

10. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.  
12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

13. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” oraz zapisu „np.” w przypadku 

nieprzygotowania ucznia do zajęć. Nauczyciele mogą stosować inne znaki 

zrozumiałe dla uczniów i ich rodziców.  

14. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne. Ostateczny termin wystawienia tzn. wpisania 

ocen do dziennika ustala się na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej.  

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

Pisemne prace kontrolne są archiwizowane w szkole przez okres jednego roku. 

16. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych,  

w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej. 

Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:  

1) odwołać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku 

oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania 

2) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia 

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia  

3) wskazać uczniowi, jak powinien dalej się uczyć  
17. Nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej 

z jego rodzicami lub na pisemny wniosek rodziców – jeśli wyrażą taką wolę.   
Na pisemny wniosek rodziców nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę 
pisemnie w terminie 5 dni od złożenia wniosku przez rodziców ucznia  

w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.  

18. 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 wraz z udzieleniem 

wskazówek w jaki sposób poprawić pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, 
aby pokonać trudności.  
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19. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje od nauczyciela danych 

zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od ich napisania przez ucznia.  

20. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.   

21. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel 

udostępniał sprawdzone i ocenione prace, jego praca jest udostępniana  

przez nauczyciela na najbliższych zajęciach edukacyjnych i krótko omówiona.   

22. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej 

omówieniu, uczeń zwraca pracę nauczycielowi na tych samych zajęciach 

edukacyjnych.  

23. Sprawdzone i ocenione prace ucznia mogą być udostępniane jego rodzicom, 

np. w postaci kserokopii lub zdjęcia. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia 

pisemną pracę ucznia.  

24. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego 

stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.   

25. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem  

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio  

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

26. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - 

jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi - 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 systematyczny i aktywny udział ucznia w zajęciach oraz zaangażowanie  

w działania dotyczące kultury fizycznej, podejmowane przez ucznia na rzecz 

szkoły.  

27. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony 

w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z w/w zajęć uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”  

albo „zwolniona”.  

28. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach ich wykonywania przez ucznia.  

29. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania 

indywidualnego poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni 
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specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą 
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnością  
lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” lub „zwolniona”.  

 

§ 80 

Kryteria wymagań na poszczególne stopnie (formy oceniania)  

 

1. Kryteria wymagań na poszczególne oceny w klasach I-III:  

1) 6 punktów – otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie 

wykraczające poza program edukacji wczesnoszkolnej w danym temacie. 

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się 
zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne lub praktyczne 

nietypowe wykraczające poza program nauczania tej klasy. Uczeń ten osiąga 

sukcesy w konkursach, zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne 

osiągnięcia  

2) 5 punktów – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania na dany temat, sprawnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne  

i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę  
do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach  

3) 4 punkty – otrzymuje uczeń, który dobrze opanował wiedzę i umiejętności 

określone programem nauczania w danym temacie w zakresie pozwalającym na 

rozumienie większości relacji między elementami wiedzy. Poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne   

4) 3 punkty – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości  

i umiejętności określone programem nauczania w zakresie umożliwiającym 

postępy w dalszym uczeniu się. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu 

trudności sam lub przy pomocy nauczyciela 

5) 2 punkty– otrzymuje uczeń, który w ograniczonym stopniu opanował podstawowe 

wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania, ale braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu 

dalszej nauki. Rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe  

o niewielkim stopniu trudności 

6) 1 punkt – otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum 

podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,  

a braki uniemożliwiają mu zdobywanie wiedzy. Uczeń ten nie jest w stanie, nawet 
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z pomocą nauczyciela, rozwiązać typowego zadania o niewielkim stopniu 

trudności.  

2. Kryteria wymagań na poszczególne oceny w klasach IV-VIII SP  

1) Wymagania wykraczające - (W) na stopień celujący   

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi 

zainteresowaniami. Posiada zasób wiedzy określony programem nauczania  

oraz wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. Obejmuje treści 

stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy w szkolnych, pozaszkolnych 

konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę  
w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest aktywny  

na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe 

czynności procesu lekcyjnego.  

2) Wymagania dopełniające - (D) na stopień bardzo dobry   

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści 

określonych programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania 

dodatkowych zainteresowań przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych 

źródeł. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania 

zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie  

i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz 

dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją 
zdobytej wiedzy.  

3) Wymagania rozszerzające - (R) na stopień dobry   

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze 

przedmiotu w zakresie wymagań zawartych w podstawach programowych. 

Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, 

według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach  

i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające  

ze specyfiki danego przedmiotu.  

4) Wymagania podstawowe - (P) na stopień dostateczny   

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości  

i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, w zakresie 

umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu. Rozwiązuje 

typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.   

5) Wymagania konieczne (K) - na stopień dopuszczający   

Uczeń, który otrzyma ocenę dopuszczającą opanował w ograniczonym zakresie 

podstawowe wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 

które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy 



55  

  

z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje z pomocą nauczyciela 

zadania typowe o niewielkim stopniu trudności.  

6) Uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  

 

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII  

 

Ocena wzorowa  

1. Uczeń sumiennie wykonuje wszystkie obowiązki szkolne - wzór (nie spóźnia się, 
zawsze jest przygotowany do lekcji, w terminie usprawiedliwia wszystkie 

nieobecności, dba o estetykę stroju oraz wyglądu – zgodnie z Wizerunkiem 

Ucznia, nie korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych),  

1) wyjątkowo aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych  

2) bierze udział w konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych i osiąga w nich 

sukcesy  

2. Swoją postawą i działaniem pozytywnie wpływa na funkcjonowanie zespołu 

klasowego:  

1) troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne, przeciwstawia się jego niszczeniu  

2) przestrzega norm współżycia społecznego w szkole i poza nią  
3) chętnie udziela pomocy słabszym  

4) jest inicjatorem wielu działań na rzecz klasy i szkoły  

3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z tradycjami 

szkoły:  

1) zna biografię Patrona, hymn szkolny  

2) godnie reprezentuje szkołę 
3) utożsamia się ze szkołą i jej tradycjami  

4. Wyróżnia się kulturą języka ojczystego.  

5. Wzorowo i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole 

(podczas zajęć lekcyjnych, przerw, wycieczek, zawodów sportowych).  

6. Uczeń jest taktowny, bardzo koleżeński, prawdomówny, uczciwy.  

7. Zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają 
od niego specjalnego zachowania i ubioru.  

8. Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek  

i kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły.  

  

Ocena bardzo dobra  

  

1. Uczeń wykonuje wszystkie obowiązki szkolne: 

1) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych 
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2) jest przygotowany do lekcji, dba o stosowny strój i wygląd – zgodnie 

z Wizerunkiem Ucznia, usprawiedliwia wszystkie nieobecności, brak 

nieuzasadnionych spóźnień 
3) nie korzysta z urządzeń  telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela. 

2. Czynnie uczestniczy w życiu klasowym: 

1) troszczy się o mienie szkolne i pozaszkolne 

2) chętnie wykonuje prace społeczne na rzecz klasy i szkoły.  

3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych z 

tradycjami szkoły:   

1) zna biografię Patrona, hymn szkolny  

2) godnie reprezentuje szkołę  
3) utożsamia się ze szkołą i jej tradycją.  
4. Dba o kulturę języka ojczystego.  

5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (podczas lekcji, 

przerw, wycieczek i zawodów sportowych).  

6. Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy,  

7. Uczeń zawsze pamięta, że niektóre szkolne i pozaszkolne wydarzenia wymagają 
od niego właściwego zachowania i ubioru.  

8. Zawsze i wszędzie stosuje formy grzecznościowe wobec swoich koleżanek  

i kolegów, wszystkich pracowników szkoły i dorosłych.  

  

Ocena dobra  

  

1. Uczeń dobrze wykonuje wszystkie obowiązki szkolne:  

1) uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i stara się być aktywny  

2) ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia  

do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję 
szkolną 

3) nie korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela  

2. Uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, troszczy się o mienie szkolne  

i pozaszkolne.  

3. Godnie zachowuje się podczas uroczystości oraz imprez związanych 

z tradycjami szkoły:  

1) zna biografię Patrona, hymn szkolny  

2) godnie reprezentuje szkołę.  
4. Poprawnie posługuje się mową ojczystą, nie stosuje wulgaryzmów.  

5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole (sposób i miejsce  

spędzania przerw, wycieczek, zawodów sportowych).  

6. Uczeń jest taktowny, koleżeński, prawdomówny, uczciwy i obiektywny.  

7. Okazuje szacunek swoim koleżankom i kolegom oraz osobom dorosłym.  
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Ocena poprawna  

  

1. Uczeń wykonuje wszystkie obowiązki szkolne na miarę swoich możliwości.  

1) uczestniczy w zajęciach lekcyjnych  

2) ewentualne uchybienia mieszczą się w zakresie tolerancji i prawa ucznia  

do określonej liczby nieprzygotowań wyznaczonych przez zwyczaj i tradycję 
szkolną 

2. Uczestniczy w pracy na rzecz klasy i szkoły. Wie, czym jest mienie szkolne  

i pozaszkolne oraz stara się o nie dbać.     
3. Uczestniczy w uroczystościach oraz imprezach związanych z tradycjami szkoły.  

4. Poprawnie posługuje się mową ojczystą.  
5. Pamięta o zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole, podczas przerw,  

wycieczek imprez i zawodów sportowych.  

6. Uczeń stara się być taktowny, koleżeński, prawdomówny i uczciwy.  

7. Zna zasady okazywania szacunku innym osobom i stara się stosować do tych 

zasad.   

 

Ocena nieodpowiednia  

  

1. Uczeń nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w nauce, często jest  

nieprzygotowany do lekcji:  

1) z nieuzasadnionych powodów spóźnia się i opuszcza lekcje 

2) ma trudności z właściwym zachowaniem się na lekcji  

2. Nie dba o mienie szkolne i pozaszkolne,  

3. Nie dba i są mu obojętne tradycje i honor szkoły.  

4. Nie dba o kulturę języka ojczystego.  

5. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, przez co naraża siebie i innych.  

6. Zdarzają się kłamstwa i oszustwa, ma trudności z przestrzeganiem zasad 

współżycia społecznego w szkole i poza nią.  
7. Często nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym.  

8. Nie dba o estetykę stroju oraz wygląd.  

9. Korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela. 

  

Ocena naganna  

  

1.  Uczeń ma negatywny stosunek do obowiązków szkolnych:  

1) przeszkadza w prowadzeniu lekcji, dezorganizuje pracę zespołu klasowego 

2) umyślnie spóźnia się i opuszcza lekcje (wagary) 

3) korzysta z urządzeń telekomunikacyjnych bez zgody nauczyciela 

2.  Wyraźnie nie przestrzega zasad współżycia społeczności szkolnej,  

1) dewastuje i niszczy mienie szkolne i społeczne 
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2) jest złośliwy, agresywny i celowo doprowadza do konfliktów  

3. Lekceważy tradycje i honor szkoły.  

4. Jest wulgarny, wykazuje brak troski o kulturę języka ojczystego.  

5. Złośliwie, z premedytacją nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, zagraża sobie  

i innym.  

6. Jest niekoleżeński, cyniczny, kłamie, oszukuje, nie potrafi przyznać się do błędu, 

zrzuca winę na innych, przywłaszcza cudze mienie.  

7. Nie okazuje szacunku koleżankom, kolegom, osobom dorosłym, zachowuje się 
wobec nich lekceważąco.  

 

§ 81 

Formy sprawdzania wiadomości 

1. Formy ustne:   

1) wypowiedzi na określony temat 

2) aktywność.  
2. Formy pisemne:   

1) kartkówki 

2) prace klasowe  

3) prace domowe  

4) sprawdziany, testy   

5) opracowania, referaty   

3. Formy sprawnościowe:   

1) problemowe (doświadczalne)   

2)   praktyczne m.in. twórcze (wytwory)  

4. Wprowadza się jednolity sposób oceniania testów, sprawdzianów i prac klasowych 

oraz następującą skalę procentową:  
1) 0 - 30% - niedostateczny  

2) 31 - 49% - dopuszczający  

3) 50 - 74% - dostateczny  

4) 75 – 89% - dobry  

5) 90 – 99% - bardzo dobry  

6) 100% - celujący  

5. Uczniom posiadającym opinię PPPP o dostosowaniu wymagań obniża się ilość 
punktów koniecznych do zdobycia na daną ocenę o 10% lub przygotowuje się 
indywidualny sprawdzian dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia 

zgodnie z opinią PPPP.  

6. Uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciel przygotowuje pisemne i ustne formy oceniania dostosowane  

do możliwości indywidualnych ucznia zgodnie z orzeczeniem PPPP.  
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§ 82 

Pozostałe ustalenia dotyczące oceniania  

1. Do sklasyfikowania ucznia niezbędne są co najmniej trzy oceny, jednak nie 

mniej niż tygodniowa ilość godzin z danego przedmiotu.  

2. Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją 
utrwalającą, która określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą. 
Nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku 

pracę klasową, by uniknąć ich nagromadzenia.  

3. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń 
z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić 
w terminie tygodnia po przyjściu do szkoły.   

4. Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem uczeń powinien otrzymać  
w okresie 2 tygodni od ich napisania.   

5. W tygodniu uczeń może pisać 2 dłuższe (pisane min.1 godz. lekcyjną) 
zapowiedziane formy pisemne, w wyjątkowych przypadkach trzy, jednak nie 

więcej niż jedną w jednym dniu.  

6. Uczeń zdobywa dodatkowe plusy za przygotowanie pomocy na lekcje, 

dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp.   

7. Uczeń ma prawo zgłosić „nieprzygotowanie” do lekcji  (brak podręcznika, 

zeszytu, zadania lub innych materiałów potrzebnych do lekcji). Swoje 

nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji,  

by nauczyciel mógł odnotować je w dzienniku znakiem „ np.” lub (-).   Ilość 
możliwych nieprzygotowań w semestrze z danego przedmiotu reguluje odrębny 

dokument - Przedmiotowy System Oceniania.  

8. Jeśli uczeń nie zgłosi nauczycielowi faktu nieprzygotowania do lekcji otrzymuje 

ocenę niedostateczną.   
9. W przypadku dłuższej (minimum 2 tygodnie) nieobecności ucznia w szkole 

(spowodowanej chorobą) przysługują mu na życzenie „trzy dni ochronne”,  

w czasie których nie jest odpytywany.  

10. Uczniowi, realizującemu na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok 

nauki wyznacza się egzamin klasyfikacyjny. W uzasadnionych przypadkach 

uczeń może, na własną prośbę, za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy 

w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym 

wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. Nie jest on jednak klasyfikowany 

w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
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§ 83 

Sposoby powiadamiania rodziców, prawnych opiekunów o osiągnięciach ich 

dzieci  

1. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni być poinformowani o ocenach  

na zebraniach z rodzicami oraz na bieżąco poprzez wpisy w dzienniku 

elektronicznym.   

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na początku każdego roku 

szkolnego informują uczniów i ich rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

oraz ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Na pięć dni roboczych przed klasyfikacją roczną nauczyciel przedmiotu 

informuje ucznia o proponowanej ocenie z przedmiotu. Powiadomienia rodziców 

dokonuje wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi 

poszczególnych przedmiotów na druku informacyjnym „Przewidywane oceny 

roczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania”. Na druku tym 

wychowawca wpisuje również przewidywaną ocenę zachowania. Rodzic 

zobowiązany jest do podpisania tej informacji. W przypadku braku podpisu 

wychowawca, kontaktuje się z rodzicami telefonicznie i przekazuje im w/w 

informację. Proponowana ocena może ulec podwyższeniu w wyniku bieżącego 

oceniania do dnia wpisania ocen w dzienniku.  

5. Nauczyciel, który ma zamiar wystawić uczniowi ocenę niedostateczną 
śródroczną lub roczną, jest zobowiązany powiadomić o tym wychowawcę 
miesiąc przed terminem wystawienia ocen. Wychowawca ma obowiązek 

zawiadomić rodziców w formie pisemnej na druku „Informacja 

o przewidywanych zagrożeniach oceną niedostateczną.” o zagrożeniu oceną 
(ocenami) niedostateczną (niedostatecznymi) i uzyskać od nich potwierdzenie. 

Ponadto wychowawca, który ma zamiar wystawić uczniowi ocenę naganną 
zachowania również informuje o tym rodziców na miesiąc przed wystawieniem 

tej oceny w dzienniku. Forma poinformowania rodziców jest taka sama jak 

w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną.  
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6. Nauczyciel, który ma zamiar wystawić uczniowi śródroczną lub roczną ocenę 
niedostateczną na miesiąc przed wpisaniem oceny w dzienniku informuje o tym 

ucznia i przedstawia mu wymagania na ocenę dopuszczającą z tego przedmiotu, 

określa termin i sposób uzyskania oceny dopuszczającej.  

7. Wszystkie informacje o uczniu gromadzone są przez nauczycieli  

w elektronicznym dzienniku lekcyjnym i arkuszach ocen.  

8. W klasach I-III oceny bieżące są ponadto wpisywane do zeszytów ucznia  

lub do kart pracy. 

9. Wychowawca klasy I-III SP planujący niepromowanie ucznia do klasy wyższej  

na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-

pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną powiadamia rodziców  

lub prawnego opiekuna miesiąc przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.  

10. O ustalonej ocenie śródrocznej i rocznej z zajęć edukacyjnych nauczyciel 

(wychowawca) jest zobowiązany powiadomić uczniów, a za ich pośrednictwem 

rodziców na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną.  
11. O ustalonej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych 

oraz o nagannej ocenie z zachowania wychowawca powiadamia rodziców na trzy 

dni przed konferencją klasyfikacyjną – telefonicznie lub pisemnie (wpis  

do dziennika z potwierdzeniem odbioru pisma przez ucznia lub notatka 

z rozmowy telefonicznej).  

§ 84 

Warunki i tryb uzyskania przez ucznia wyższej niż przewidywana oceny rocznej 

z zajęć edukacyjnych oraz  zachowania  

1. Po zapoznaniu się z proponowaną oceną roczną z zajęć edukacyjnych uczeń  
w terminie do trzech dwóch dni może zgłosić nauczycielowi chęć poprawy oceny  

na wyższą. W tym celu nauczyciel przygotowuje sprawdzian obejmujący materiał 

z całego roku szkolnego z danego przedmiotu uwzględniający wymagania 

edukacyjne konieczne do uzyskania przez ucznia wyższej oceny rocznej  

niż przewidywana. Sprawdzian powinien być przeprowadzony i sprawdzony do 

dnia wystawienia ocen.  

Uczeń powinien uzyskać 90% punktów z w/w sprawdzianu, aby ocena została 

podwyższona. O wyniku sprawdzianu nauczyciel powiadamia ucznia najpóźniej 

w dniu wpisania ocen do dziennika.   

2. Po zapoznaniu się z proponowaną oceną roczną zachowania uczeń ma prawo    

zgłosić wychowawcy chęć otrzymania wyższej oceny. Wychowawca z tym celu 

zwołuje klasowy zespół nauczycieli, który powtórnie analizuje spełnianie przez 

ucznia kryteriów na wyższą niż przewidywana ocenę zachowania. Ze spotkania 

sporządza się notatkę, która zawiera decyzję wychowawcy o ocenie zachowania.  
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§ 85 

Zasady poprawiania ocen bieżących  

  

1. Uczeń może poprawiać ocenę z pracy pisemnej, jeżeli uzyskał stopień 
niedostateczny, dopuszczający lub dostateczny.  

2. Zasady i tryb poprawy ocen bieżących ustalają nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów.  

 

§ 86 

Egzamin klasyfikacyjny  

  

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 nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny.   

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.   

4. Dla ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą egzamin klasyfikacyjny  

nie obejmuje następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, 

zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

5. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 oraz ucznia, który przechodzi z jednego 

typu szkoły publicznej do innego typu szkoły publicznej egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza komisja w składzie:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący 

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

przeprowadzany ten egzamin.  

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

z wyjątkiem egzaminów klasyfikacyjnych z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych  

i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę zadań 
praktycznych.  
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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 wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.  

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza 

komisja, powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:  
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący  

2) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne  

10. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka 

nowożytnego obcego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny 

dla ucznia, który kontynuuje naukę języka we własnym zakresie jako języka 

obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia języka 

obcego nowożytnego, Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela 

danego języka zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z Dyrektorem tej 

szkoły.  

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

1) imię, nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszczał  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne  

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną   
5) skład komisji i ich podpisy  

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.    

14. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna  

z wyjątkiem możliwości zgłoszenia do Dyrektora zastrzeżeń przez ucznia  

lub rodzica (prawnego opiekuna), jeżeli uznają, że ocena ta została wystawiona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

15. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną 
z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych ma prawo przystąpić do egzaminu 

poprawkowego odpowiednio z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych.  
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§ 87 

 

Egzamin poprawkowy  

   

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.   

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 
technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań 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 nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako 

przewodniczący komisji   

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący   

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji   

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje 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 

w szczególności:   

1) nazwisko, imię ucznia oraz klasę, do której uczęszczał  

2) skład komisji  

3) termin egzaminu poprawkowego  

4) pytania egzaminacyjne  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną   
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. 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.   

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

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.9.   
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9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować  
do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego  

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej.   

  

§ 88 

 

Sprawdzian podwyższający ocenę  
  

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 dwóch dni roboczych po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych pisemnie do Dyrektora szkoły. 

Wymagane jest określenie i uzasadnienie zastrzeżeń.  
2. W celu rozpatrzenia zasadności zastrzeżeń Dyrektor powołuje komisję 

odwoławczą, w skład której w przypadku ocen z zajęć edukacyjnych wchodzą 
m.in. nauczyciel przedmiotu, którego zastrzeżenie dotyczy, przewodniczący 

zespołu przedmiotowego, właściwego ze względu na rozpatrywany przedmiot,  

a w przypadku zachowania m. in. wychowawca klasy, pedagog szkolny.   

3. 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. 

Posiedzenie komisji odbywa się w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń  
4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w terminie 5 dni  

po zgłoszeniu zastrzeżeń na piśmie, o których mowa w pkt.1.  

5. W skład komisji wchodzą:  
 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  
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c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji  

b) wychowawca oddziału  

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale  

d) pedagog  

e) psycholog 

f) przedstawiciel Rady Rodziców  

g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego  

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 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.   

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  

oraz roczna ocena klasyfikacyjna z 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, jeżeli dotyczy to jednej 

lub dwóch ocen niedostatecznych. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) nazwisko i imię ucznia oraz klasę, do której uczęszczał  

b) skład komisji 

c) termin sprawdzianu  

d) zadania (pytania) sprawdzające 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną  
 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.  

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

odpowiedziach ucznia.   

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

podwyższającego ocenę w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły do tygodnia  

po ustaniu przyczyny nieobecności. Termin dodatkowy jest uzgadniany  

z uczniem i jego rodzicami.  
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11. Sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych, i wychowania fizycznego  

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

12. Przepisy ust. 1-11 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.  

§ 89 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty 

obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych 

nauczanych przedmiotów w klasach I-VIII, zwany dalej "egzaminem". 

2. Egzamin składa się z trzech przedmiotów:   

1) język polski  

2) matematyka 

3) język obcy nowożytny  

3. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w szkołach w kwietniu,  

w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej 

dalej "Komisją Centralną".   

4. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu ósmoklasisty z jednego 

 z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.   

5. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.   

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają Dyrektorowi szkoły,  

nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację wskazującą język 

obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu 

ósmoklasisty. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć Dyrektorowi szkoły,  

nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, pisemną 
informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,  

8.  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może  

przystąpić do egzaminu  w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego 

orzeczenia.   
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9. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić  
do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. 

Opinię przedkłada się Dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października 

roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu.  

10.Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu  

w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie 

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.   

11.Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, 

był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu  

na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, 
może przystąpić do egzaminu  w warunkach dostosowanych do jego 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,  

na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.   

12.Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb  

i możliwości uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 10-12, i podaje ją 
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, 

nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany . 

13.Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości uczniów  

o których mowa w ust. 10-13, spośród możliwych sposobów dostosowania 

warunków przeprowadzania sprawdzianu  określonych w szczegółowej 

informacji, o której mowa w ust. 14.   

14.Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością 
intelektualną głębszą niż lekka, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora Komisji Okręgowej z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły.   

15.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, o których 

mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad, organizowanych z zakresu jednego  

z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni z odpowiedniej 

części egzaminu ósmoklasisty.  

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust.15, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio 

laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego.   
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17. Zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty jest równoznaczne  

z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.  

18. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni i trwa:   

1) część pierwsza z języka polskiego - 120 minut  

2) część druga z matematyki - 100 minut  

3) część trzecia z języka obcego nowożytnego – 90 minut  

19. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie określonym  

w harmonogramie przeprowadzania w/w albo nie przystąpił do odpowiedniej części 

w/w lub danego zakresu  powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej 

oraz przystępuje do w/w egzaminu w następnym roku.  

20. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, 

 ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej, przystępuje ponownie do egzaminu 

w tym roku szkolnym.  

21. Wyniki egzaminu ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.  

22. Wyniki egzaminu  ustalone przez Komisję Okręgową są ostateczne.   

23.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:   

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w ustalonym terminie albo przerwał daną 
część egzaminu ósmoklasisty - przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub danej 

części egzaminu ósmoklasisty w dodatkowym terminie ustalonym  

w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w szkole, której jest 

uczniem   

2) uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty lub danej części tego 

egzaminu  w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 

egzaminów, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje  

do egzaminu ósmoklasisty w następnym roku   

24. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona  

i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji 

okręgowej.   

25. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników 

egzaminu ósmoklasisty nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.   

26. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

tego egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie 

później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.   

27. Zaświadczenie, o wynikach egzaminu ósmoklasisty Dyrektor szkoły przekazuje 

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze świadectwem 

ukończenia szkoły.   
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§ 90 

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów z niepełnosprawnościami oraz 

uczniów z deficytami rozwojowymi  

1. Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych 

społecznie w szkole jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia  

18 roku życia.  

2.Szkoła zapewnia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz 

niedostosowanym społecznie:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego  

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

3) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu 

profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod 

pracy dydaktycznej i wychowawczej 

4) zajęcia rewalidacji indywidualnej dostosowane do potrzeb  

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym  

3. Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne, posiadający wymagane 

kwalifikacje (pedagog specjalny, oligofrenopedagog):  

1) rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie  

2) współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach 

integracyjnych, w szczególności:  

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają  
lub opracowują programy nauczania 

b) dostosowują realizację programów nauczania, Programu Wychowawczego - 

Profilaktycznego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz 

niedostosowanych społecznie  

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych 

społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, 

opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne 

określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj 

zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem  

d) uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli  

3) prowadzą zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne  

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze 

metod pracy z uczniami z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanymi 

społecznie  
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5) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej  

i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.  

4. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których, ze względu na potrzeby edukacyjne 

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz niedostosowanych społecznie, 

uczestniczą nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii lub orzeczenia Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności  

w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.  

6. Uczeń posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym z tytułu 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim jest oceniany na podstawie 

stopnia opanowania treści indywidualnego programu edukacyjnego  

z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w pkt 3 pkt 2c.  

7. Nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje uczniów  

z niepełnosprawnościami i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceny zachowania.  

8.W klasach integracyjnych ocenę zachowania, tak jak i w innych klasach, ustala 

wychowawca klasy, oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego 

kształcenie integracyjne (pedagoga specjalnego) – w praktyce zawsze dwaj 

nauczyciele razem oceniają ucznia z niepełnosprawnościami.  

9. Uczeń z niepełnosprawnościami w klasach I-III otrzymuje ocenę opisową 
zachowania i osiągnięć. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej w przypadku 

uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim stosuje się zapis 

cyfrowy, natomiast uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym otrzymują ocenę opisową.  
10. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

otrzymują wyłącznie oceny opisowe na wszystkich etapach kształcenia, zarówno 

zachowania, jak i z zajęć edukacyjnych (bieżące i klasyfikacyjne).  

11. Klasyfikacja śródroczna i końcowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny 

zachowania.  

12. Klasyfikacja śródroczna i końcowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną 
 w stopniu umiarkowanym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, 

polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania. Szczególnie mocno w ocenie opisowej 

należy podkreślać zajęcia edukacyjne "Funkcjonowanie w środowisku", gdzie 

zamieszcza się informacje o osiągnięciach ucznia także z czytania, pisania, 

liczenia i inne.  
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13.Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym promuje się 
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia,  

w porozumieniu z jego rodzicami. Także o ukończeniu przez tego ucznia szkoły 

(klasy programowo najwyższej) postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając 

specyfikę kształcenia, w porozumieniu z jego rodzicami.  

14. W ocenie opisowej używa się następujących sformułowań:  
1) Znakomicie (6 punktów) - jeśli uczeń wykazał się wiadomościami, 

 jak i umiejętnościami wybiegającymi poza wymagania ujęte w programie  

indywidualnym dla tego ucznia 

2) Wspaniale (5 punktów) - jeśli uczeń w pełni opanował wiadomości 

i umiejętności ujęte w programie indywidualnym dla tego ucznia oraz 

samodzielnie i bezbłędnie wykonuje poszczególne zadania  

3) Dobrze (4 punkty) - jeżeli uczeń opanował wiadomości i umiejętności ujęte  

w programie indywidualnym dla tego ucznia, samodzielnie wykonuje zadania, 

jednak zdarzają mu się sporadyczne błędy  

4) Przeciętnie (3 punkty) - jeżeli uczeń posiada pewne braki w opanowaniu 

wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie indywidualnym dla tego 

ucznia, w związku z czym zdarzają mu się dość często błędy, rzadko korzysta  

z pomocy nauczyciela  

5) Mało pracujesz (2 punkty) - jeżeli uczeń wykazuje dość duże braki opanowanych 

umiejętności i wiadomości ujętych w programie indywidualnym dla tego ucznia,  

w związku z czym często korzysta z pomocy nauczyciela  

6) Słabo (1 punkt) - w przypadku braku prawidłowych odpowiedzi i rozwiązań, 
mimo dużej pomocy nauczyciela.  

W dzienniku lekcyjnym, kartach obserwacji oraz zeszytach, w ocenianiu bieżącym 

dopuszcza się zapis cyfrowy, który odpowiada osiągniętemu przez ucznia 

poziomowi wiedzy i umiejętności:  

1) poziom wykraczający - (6) - Znakomicie  

2) poziom bardzo wysoki - (5) - Wspaniale  

3) poziom wysoki - (4) - Dobrze  

4) poziom średni - (3) - Przeciętnie  

5) poziom niski - (2) - Mało pracujesz   

6) poziom bardzo niski - (1) – Słabo.  
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§ 91 

 

Zasady dostosowania wymagań do możliwości ucznia posiadającego opinię 
 z poradni psychologiczno-pedagogicznej  

   

1. Każdy uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest objęty 

indywidualną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.   
2. Nauczyciele uczący w/w ucznia zobowiązani są do uwzględnienia w ocenianiu 

sposobów dostosowania wymagań odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

3. Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów 

 do możliwości uczniów posiadających opinię lub orzeczenie PPP zostały 

opracowane przez zespół pedagogów specjalnych i stanowią odrębny dokument.  

 

§ 92 

 

Kryteria wyróżniania uczniów na koniec roku szkolnego  

1. W klasach IV-VIII SP - świadectwo z wyróżnieniem  

(czyli świadectwo z biało - czerwonym paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”) 

otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobrą 
ocenę zachowania. Do średniej ocen wlicza się ocenę z religii/etyki oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Rodzice uczniów wyróżnionych w klasach VIII SP otrzymują listy gratulacyjne.   

3. Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu 

klasy, środowiska ustala wychowawca.   

4. Laureaci wewnątrzszkolnych konkursów otrzymują dodatkowe nagrody 

książkowe (miejsca 1-3).   

5. Absolwent szkoły podstawowej otrzymuje tytuł „Ucznia roku”, jeżeli:  

- uzyskał najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na świadectwie 

ukończenia szkoły w danym roku szkolnym 

- otrzymał wzorową ocenę zachowania.   

W przypadku równej średniej ocen uzyskanej przez kilku uczniów, uczniem roku 

zostaje ten, który uzyskał najwyższy wynik z egzaminu zewnętrznego. „Uczeń roku” 

otrzymuje pamiątkową statuetkę.  
6. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w sporcie i wyróżniający się postawą 

wzorowego sportowca uzyskują tytuł „Sportowca roku” i otrzymują statuetkę.  
7. W klasach I - III uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i prezentujących 

wysoką kulturę osobistą nagradza się książką.   
8. Drobnymi upominkami lub nagrodami książkowymi wyróżnia się uczniów 

najbardziej zaangażowanych w życie klasy i szkoły (aktywne uczestnictwo  

w konkursach osiąganych przez szkołę). Upominki przyznaje wychowawca.  
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§ 93 

Ustalenia końcowe WSO  

1. Oceny klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych przedmiotów i zachowania 

uczniów są zapisywane wyłącznie w dziennikach klasowych (elektronicznych), 

dopuszcza się używanie przyjętych skrótów. W arkuszach ocen poszczególnych 

klas wpisywane są przez wychowawcę w pełnym brzmieniu wyłącznie oceny 

roczne i końcowe z przedmiotów i zachowania uczniów.  

2. Zmiany  WSO wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji 

po uchwaleniu przez Radę Szkoły (jeżeli jest powołana), uwzględniając wyniki 

ewaluacji oraz opinię Samorządu Uczniowskiego.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja 

dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego  

oraz dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu 

uczniowi i jego rodzicom. Udostępnienie do wglądu w/w dokumentacji odbywa 

się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora szkoły, który należy złożyć  
w sekretariacie szkoły. Dyrektor wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, 

w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom w/w dokumentacji 

dotyczącej oceniania. Dokumentacja ta udostępniana jest nie później niż 5 dni 

roboczych od dnia złożenia wniosku w obecności upoważnionego przez Dyrektora 

szkoły nauczyciela.   

4. Zagadnienia nie ujęte w WSO Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera  

w Ligocie regulują: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 

sierpnia 2017 r. z sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.  

  

Rozdział IX Ceremoniał szkoły  

  

§94 

  
1. Sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu Polskiego, 

symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.  

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw jego 

poszanowania.  

3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.   
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4. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce 

 o nienagannej postawie i bardzo dobrym zachowaniu.   

5. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony  

przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły. Jego zadaniem jest dbałość o właściwą 
celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły  

i poza jej murami.   

6. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:  

1) uczeń – strój regionalny Śląska Cieszyńskiego lub czarne, lub granatowe spodnie, 

biała koszula  

2) uczennica – strój Śląsk Cieszyńskiego lub czarna albo granatowa spódnica, biała 

bluzka  

3) gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku, dopuszczalny 

jest inny taktowny strój  

7. Insygnia pocztu sztandarowego:  biało – czerwone szarfy przewieszone przez 

prawe ramię, zwrócone kolorem biały w stronę kołnierza, spięte na lewym 

biodrze oraz białe rękawiczki.   

8. Sztandar uczestniczy w uroczystościach na terenie szkoły.   

9. Sztandar może brać udział w uroczystościach poza terenem szkoły 

organizowanych przez administrację samorządową i państwową  
oraz w uroczystościach religijnych.   

10. Pochylenie sztandaru do przodu następuje w następujących sytuacjach:  

1) podczas śpiewania hymnu państwowego 

2) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci 

3) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczoną delegację 
4) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez przemawiającą  osobę  
5) podczas ślubowania klas pierwszych  

11. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany 

bez głośnego podawania komend. W czasie Mszy Św. lub innej uroczystości 

kościelnej członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku 

pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji 

„baczność” lub „spocznij”. Pochylenie sztandaru następuje wówczas:  

1) podczas każdego podniesienia Hostii  

2) podczas opuszczania trumny do grobu    

3) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza  

 

 

 

 

 

 

  



76  

  

12. Wprowadzenie sztandaru  

 

Lp.  Komendy  Opis sytuacyjny zachowania się 
uczestników po  

komendzie  

Poczet 

sztandarowy  

Sztandar  

1.  Proszę o powstanie  Uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru  

przygotowanie do 

wejścia  

postawa   

„na ramię”  

2.  „Baczność".  Sztandar 

szkoły wprowadzić    
Uczestnicy w postawie  

 „zasadniczej"  

wprowadzenie   
sztandaru  

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu  

w postawie  

„na ramię  
w marszu"  

postawa „prezentuj"  

3.  „Do hymnu"  jak wyżej  postawa   

„zasadnicza”  

postawa 

„salutowanie 

 w miejscu"  

4.  „Po hymnie”  uczestnicy w postawie   spocznij  postawa  

  „spocznij"   „prezentuj" postawa 

„spocznij"  

5.  Spocznij   uczestnicy siadają  spocznij  postawa „spocznij"  

  

13. Wyprowadzenie sztandaru  

 

Lp.  Komendy  Opis sytuacyjny zachowania się 
uczestników po  

komendzie  

Poczet 

sztandarowy  

Sztandar  

1.  Proszę o powstanie  uczestnicy powstają przed 

wyprowadzeniem sztandaru  

spocznij  postawa "spocznij"  

2.  „Baczność". Sztandar 

wyprowadzić  
uczestnicy w postawie   

„zasadniczej”  

postawa  

„zasadnicza”  

wyprowadzenie 

sztandaru  

postawa „zasadnicza" 

postawa „na ramię w 

marszu"  

3.  „Spocznij”  uczestnicy siadają        
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14. Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego i przekazania sztandaru  

 

Lp.  Komendy  Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników  

Poczet 

sztandarowy  

Sztandar  

1.  Proszę wstać  uczestnicy wstają  postawa   

„spocznij"  

postawa „spocznij"  

2.  Poczet sztandarowy  

w składzie: -  

chorąży…………… 

asysta………………  

 Wystąp!  

uczestnicy - postawa 

„zasadnicza"   

nowy skład pocztu występuje i 

ustawia się z przodu sztandaru  

postawa  

„zasadnicza"  

postawa „zasadnicza" 

postawa „prezentuj"  

3.  „Do ślubowania”  uczestnicy – postawa  

„zasadnicza”  

nowy skład pocztu unosi prawe 

dłonie (palce jak przy 

salutowaniu) na sztandar i 

powtarza tekst ślubowania  

postawa  

„zasadnicza”  

postawa „salutowanie 

w miejscu"  

4.  „Po ślubowaniu”  uczestnicy – postawa  

„spocznij” nowy skład pocztu 

opuszcza dłonie po 

ślubowaniu  

postawa  

„zasadnicza”  

postawa  

„prezentuj”  

5.  „Baczność"- 

przekazać   
sztandar  uczestnicy postawa   

„zasadnicza”  

dotychczasowa 

asysta przekazuje 

insygnia ustawia 

się obok nowej 

asysty po lewej i 

prawej stronie    

chorąży podaje 

sztandar jednej  

z asysty, 

przekazuje szarfę  

następnie odbiera 

sztandar  

i przekazuje go 

nowemu 

chorążemu   

sztandar w postawie 

"spocznij"  

6.  „Baczność".  

Ustępujący  poczet 

odmaszerować  
„Spocznij"  

uczestnicy w postawie  

„zasadniczej"                  

ustępujący poczet przechodzi na 

wyznaczone miejsce  

postawa 

„zasadnicza"  

postawa "spocznij" 

postawa „prezentuj" 

postawa „spocznij"  
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15. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych   

 

Lp.  Komendy  Opis sytuacyjny zachowania się 

uczestników  

Poczet 

sztandarowy  

Sztandar  

1.  Proszę wstać  Uczestnicy wstają        

2.  „Do ślubowania"  Uczestnicy w postawie  

„zasadniczej" ślubujący podnoszą 
prawą rękę do ślubowania ( palce 

na wysokości oczu )  

postawa 

„zasadnicza"  

postawa "prezentuj"  

postawa 

„salutowanie  

w miejscu"  

4.  „Po ślubowaniu"  Uczestnicy  „spocznij" 

ślubujący opuszczają rękę  
Postawa „spocznij" postawa „prezentuj"  

postawa 

„zasadnicza"  

  

16. Tekst ślubowania pocztu sztandarowego:  

 

Ślubuję godnie pełnić zaszczytny obowiązek członka pocztu sztandarowego Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie. Ślubuję.   
  

 

Rozdział X Postanowienia końcowe  

  

§ 96  

  

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  

  

§ 97  

  

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.  

  

§ 98  

  

1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie.  

  

§ 99  

  

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności 

szkolnej.  
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§ 100  

  

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku. 

  

  


