
Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut 

Szkoły Podstawowej 

im. mjr. Henryka Sucharskiego 

w Gręboszowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

2 

 

Spis treści 
 

Rozdział 1 ................................................................................................................................... 6 

Postanowienia ogólne ................................................................................................................. 6 

Słownik ................................................................................................................................... 6 

Rozdział 2 ................................................................................................................................... 7 

Cele i zadania szkoły .................................................................................................................. 7 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna ........................................................................ 12 

Rozdział 3 ................................................................................................................................. 13 

Organy szkoły ........................................................................................................................... 13 

Dyrektor Szkoły.................................................................................................................... 13 

Rada Pedagogiczna ............................................................................................................... 17 

Rada Rodziców ..................................................................................................................... 19 

Samorząd Uczniowski .......................................................................................................... 21 

Rozdział 4 ................................................................................................................................. 22 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów .. 22 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom .... 24 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  w 

zakresie działalności innowacyjnej ...................................................................................... 24 

Organizacja wolontariatu szkolnego .................................................................................... 25 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki .............................................................................................................. 26 

Rozdział 5 ................................................................................................................................. 27 

Organizacja pracy szkoły ......................................................................................................... 27 

Pomoc materialna ................................................................................................................. 36 

Biblioteka szkolna ................................................................................................................ 38 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole ..................................................................................................... 41 

Świetlica ............................................................................................................................... 42 

Stołówka ............................................................................................................................... 42 

Rozdział 6 ................................................................................................................................. 43 

Pracownicy szkoły i zakres ich zadań ...................................................................................... 43 

Nauczyciel ............................................................................................................................ 43 

Wychowawca oddziału klasy ............................................................................................... 46 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

3 

 

Nauczyciel-bibliotekarz ........................................................................................................ 48 

Pedagog i psycholog szkolny ............................................................................................... 49 

Doradca zawodowy .............................................................................................................. 50 

Inni pracownicy szkoły......................................................................................................... 50 

Rozdział 7 ................................................................................................................................. 51 

Uczniowie szkoły ..................................................................................................................... 51 

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej ............................................................................ 51 

Prawa i obowiązki ucznia ..................................................................................................... 52 

Nagrody i kary dla uczniów ................................................................................................. 55 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły .................................................................................... 57 

Środki wychowawcze ........................................................................................................... 57 

Odwołanie się ucznia od kary............................................................................................... 58 

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów ...................................................................................... 58 

Opieka na terenie szkoły ...................................................................................................... 59 

Bezpieczeństwo na wycieczkach i imprezach krajoznawczo-turystycznych ....................... 60 

Bezpieczeństwo w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i pływalni .............................. 61 

Inne formy opieki nad uczniami ........................................................................................... 61 

Rozdział 7a ............................................................................................................................... 63 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania ......................................................................................... 63 

Obowiązki nauczyciela wynikające z wewnątrzszkolnego oceniania .................................. 64 

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem .................................................. 67 

Skala ocen śródrocznych i rocznych za osiągnięcia edukacyjne.......................................... 67 

Skala ocen bieżących ............................................................................................................ 69 

Sposoby uzasadnienia ustalonej oceny ................................................................................. 71 

Sposoby udostępniania dokumentacji oceniania ucznia....................................................... 71 

Skala ocen zachowania ......................................................................................................... 72 

Kryteria oceniania zachowania uczniów .............................................................................. 73 

Klasyfikacja .......................................................................................................................... 77 

Egzamin klasyfikacyjny ....................................................................................................... 78 

Egzamin poprawkowy .......................................................................................................... 80 

Promowanie .......................................................................................................................... 81 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych ................................................................... 82 

Egzamin ósmoklasisty .......................................................................................................... 84 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

4 

 

Rozdział 8 ................................................................................................................................. 86 

Postanowienia końcowe ........................................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

5 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

   (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) 

   oraz akty wykonawcze do ustawy. 
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Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie. 

     1a. (uchylony) 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gręboszów, mająca swoją siedzibę 

     w Gręboszowie 144, 33-260 Gręboszów. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty, mający siedzibę 

     przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków. 

4. Siedziba szkoły znajduje się w Gręboszowie. Adres: Gręboszów 136, 33-260 Gręboszów.  

 

§ 1a. 

Słownik 

 

Ilekroć w statucie użyto słowa: 

1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.); 

2) Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 

roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1481 ze zm.); 

3) szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. mjr Henryka 

Sucharskiego w Gręboszowie; 

4) dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. 

Henryka Sucharskiego w Gręboszowie; 

5) organy szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Rodziców, Radę 

Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski; 

6) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) uczniowie –należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka 

Sucharskiego. 

 

§ 2. 

 

1. Szkoła Podstawowa w Gręboszowie obejmuje swoją działalnością obwód szkolny ustalony 

     przez Gminę Gręboszów.  

2. W skład obwodu szkoły wchodzą wioski:   

     Bieniaszowie, Biskupice, Borusowa, Gręboszów, Hubenice, Karsy, Kozłów, Lubiczko, 

     Okręg, Ujście Jezuickie, Wola Gręboszowska, Wola Żelichowska, Zapasternicze, 

     Zawierzcie, Żelechów.  

3. Szkoła w swojej strukturze organizacyjnej obejmuje klasy I–VIII szkoły podstawowej. 

4. (uchylono).  

5. Prawną podstawą działalności szkoły jest orzeczenie organizacyjne, które określa zasięg  
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     (obwód) terytorialny i stopień organizacyjny szkoły  

6. Szkoła tworzy oddziały integracyjne. Ilość oddziałów integracyjnych regulowana jest 

     potrzebami środowiska, przy czym liczebność oddziałów nie może przekroczyć 20 

     uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów z orzeczeniami o specjalnych potrzebach 

     edukacyjnych (lub jedna osoba z orzeczeniem wyłącznie za zgodą organu prowadzącego)  

     skierowanych do kształcenia integracyjnego.  

 

§ 3. 

 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej zgodnie z przepisami w sprawie 

     ramowych planów nauczania wynosi osiem lat i kończy się egzaminem ósmoklasisty. 

     Ukończenie szkoły uprawnia do dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej.  

     Cykl kształcenia dzieli się na dwa etapy edukacyjne: 

1)  I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna; 

2)  II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII. 

2. (uchylony)  

3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym 

     roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem 

     i programem nauczania danej klasy. 

 

 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły 

 

§ 4. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy 

    Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści 

     zawarte w Programie wychowawczo – profilaktycznym Szkoły, a w szczególności: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;   

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;   

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;  

4) realizuje: 

a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,  

b) ramowy plan nauczania; 

5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. 

1a. Program wychowawczo- profilaktyczny Szkoły jest dostosowany do potrzeb 

      rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, poprzez: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i specjalnych form pracy dydaktycznej; 
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2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu  

w skróconym czasie; 

4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki  

w szkołach i placówkach; 

6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

2. Szkoła ponadto:  

1) zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględnia indywidualne jego  

zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje;  

2) w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje opiekę nad 

dziećmi niepełnosprawnymi; 

3) zapewnia warunki do realizacji celów i zadań poprzez swoją bazę, kadrę oraz inne 

czynniki;  

4)  stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz 

          poznawania współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji;  

5) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły:  

a) kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie 

postępowych tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, 

konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia,  

b) przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich 

i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a  

     w związku z tym do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań 

w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju,  

c) kształtuje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich sprawność 

fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie higienę 

psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego, 

d) kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji 

człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki i osobistego uczestnictwa w życiu 

szkoły i społeczeństwa,  

e) uczy uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska, 

rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich,   

f) podkreśla w pracy dydaktyczno-wychowawczej kulturę i tradycję regionu;  

6) sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły, 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie ze 

szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym;  

7) ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według WZO zgodnego z obowiązującym 

przepisami prawa;  
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8) realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami   

i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;  

9)  stwarza warunki do świadomego wyboru przyszłego zawodu; 

10) kształtuje u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

      aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie  

      w  procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

       metodycznych; 

11) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału 

      w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

      społecznym.  

3. Zadaniem szkoły jest udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania 

    decyzji w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, a zwłaszcza:  

1)  wyzwalania aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny;  

2) modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości 

(zawyżona lub zaniżona samoocena);  

3)  pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy w interesujących dziedzinach;  

4) kształcenie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami 

wybieranego zawodu, zapoznanie się ze strukturą szkolnictwa;  

5)  współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań.  

 

§ 5. 

 

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, a także z wydanych na jej 

    podstawie aktów wykonawczych następuje poprzez:  

1) realizowanie programów przedmiotowych w oparciu o podstawy programowe w taki 

sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów, natomiast 

wszystkim chętnym, aktywnym i zdolniejszym umożliwia się rozwój 

zindywidualizowany, co do tempa kierunku w ramach nauczania zindywidualizowanego;  

2)  integrację wiedzy nauczanej poprzez:  

a) edukację zintegrowaną;  

b) (uchylony) 

3)  umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania;  

4) stosowanie jednolitych podstaw do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wg 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;  

5)  umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział: w kołach 

       przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, zajęciach pozalekcyjnych (w miarę 

       możliwości szkoły) oraz konkursach; 

6) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, poprzez tworzenie klas 

integracyjnych, według obowiązujących przepisów oraz zapewnienie: 

a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
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b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci lub uczniów, 

c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci lub uczniów,  

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, 

d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi  

i uczniami pełnosprawnymi, 

e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

7) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, językowej 

      i religijnej;  

8) organizowanie nauki religii lub etyki na życzenie rodziców, zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

 9) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracę z poradnią   

Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Powiatową Komendą Policji oraz 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych 

według odrębnych przepisów;  

10) realizowanie treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach 

      świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, według odrębnych przepisów, za pisemną zgodą 

       rodziców; 

11) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania 

       i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 

       administracji i obsługi; 

12)  umożliwianie pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek 

       i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach 

       filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych 

       zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach 

       sportowych. 

2. Szkoła może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 

3.  Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

4. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

    tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

    programowej. 

 

 

 

 

                                       Program wychowawczo - profilaktyczny 
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§ 5a. 

 

1.  Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 

1)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

1a. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej 

      diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

      uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

      uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

       środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

1b. Diagnozę, o której mowa w ust. 1a, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony 

      przez niego pracownik szkoły. 

2. Program, o których mowa w ust. 1 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą 

    Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie 

    rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone 

    przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Program opiniowany jest przez Samorząd 

    Uczniowski. 

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

     uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo- 

     Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 

     sprawującym nadzór pedagogiczny.  

4. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

     Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 6. 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

     nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.  

2. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały etap nauczania.  

3. W przypadku długotrwałej choroby, urlopu macierzyńskiego itp. wychowawstwo może 

     otrzymać inny nauczyciel, uczący w tym oddziale.  

 

 

§ 7. 

 

1. Dyrektor Szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub 

     materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 

     szkolnym.  

2. Szkolny zestaw podręczników składa się z:   

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka 
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obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – 

w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;  

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do 

danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII szkoły 

podstawowej; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

3. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 

      trzy lata szkolne.  

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela może dokonać 

     zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników 

     z początkiem roku szkolnego.  

 

§ 7a. 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

 

1. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna. 

2. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

     zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 

oraz nauczycieli; 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń  

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

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności innowacyjnej. 

3. Innowacja może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą 

     szkołę lub jej część (oddział, grupę, ciąg klas lub grup). 

4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

     warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań 

     innowacyjnych. 

5. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być 

     podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę zgody na finansowanie planowanych 

     działań. 

6.  Zasady innowacji, w formie opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji 

      i zapoznają z nimi Radę Pedagogiczną.  

7. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

     nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

     poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

13 

 

8. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

     może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

9. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

     warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

      eksperymentalnych. 

10. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych,  

       mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na 

       finansowanie planowanych działań. 

11. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

12.  

 

Rozdział 3 
Organy szkoły 

 

§ 8. 

 

1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły;  

2) Rada Pedagogiczna;  

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski.  

2. Organy szkoły wymienione w ust. 1 działają na podstawie przepisów ustawy Prawo 

    oświatowe, a także przepisów wykonawczych i regulaminów jednostkowych.  

3. (uchylony). 

 

Dyrektor Szkoły 

 

§ 9. 

 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.  

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.  

 

§ 10. 

 

1. Dyrektor Szkoły w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w ramach którego: 

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy szkoły, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły, 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 
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- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do 

doskonalenia zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

d) monitoruje pracę szkoły; 

3) jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;  

4) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów 

i wychowanków; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących 

oraz zarządzenia organów nadzorujących szkołę;  

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  

9) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;  

10) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;  

11) kieruje polityką kadrową, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników 

  szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami;  

12) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według 

  zasad określonych w odrębnych przepisach;  

13) przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom;  

14) koordynuje zdobywanie stopni awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi 

  przepisami;  

15) opracowuje arkusz organizacyjny jednostki i przedstawia go do zatwierdzenia 

   organowi prowadzącemu; 

16)  stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

   organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

   działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalność 

   i dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, innowacyjnej szkoły; 

17) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz wydaje stosowne w tym zakresie 

  decyzje;  

18) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

   uczniów;  

19) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły;  

20)  współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi 

   i kontrolującymi;  

21) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;  

22) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu przeprowadzanego w szkole;  

23) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela;  

24) przestrzega przepisów bhp;  
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25) wydaje polecenia służbowe;  

26) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;  

27) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

28) współpracuje z pielęgniarką szkolną oraz osobami (instytucjami) sprawującymi 

  profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą; 

29) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

  zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

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

  specjalnego ucznia;  

31) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

  przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje w sprawie:  

1) nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela stażysty;  

2) ustalenia czasu trwania stażu;  

3) powierzenia funkcji opiekuna stażu;  

4) oceny dorobku zawodowego nauczyciela;  

5) powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu;  

6) przyjęcia regulaminu pracy;  

7) odmowy nadania stopnia awansu;  

8) spełniania obowiązku szkolnego;  

9) zezwolenia lub odmowy na indywidualny program lub tok nauki;  

10) nauczania indywidualnego ucznia na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno –

pedagogicznej;  

11) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć;  

12) udzielania urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu macierzyńskiego;   

13) realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;  

14) dopuszczenia zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczani do użytku; 

15) szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.   

3. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) 

jest obowiązany powiadomić:  

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

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

4. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad 

    uczniami współpracuje z: 

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, 

w oparciu o procedury organizacyjne postępowania. 

5. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy 

    na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub 

    niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. 

 

§ 11. 
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1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie 

     będących nauczycielami.  

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:  

1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;  

2) decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły;  

3) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły;   

4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;  

5) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem. 

 

§ 11a. 

 

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli 

     wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.  

2. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ 

     sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. W trakcie kształcenia na odległość zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć 

     zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

4. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor Szkoły ustala zasady i warunki 

     przeprowadzania: 

1) klasyfikacji śródrocznej i rocznej ucznia; 

2) promowania uczniów; 

3) egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) egzaminu poprawkowego; 

5) trybu odwoławczego od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania; 

6) egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

§ 12. 

 

W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim.  

 

 

§ 13. 

 

W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, 

wyznaczony przez organ prowadzący.  
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Rada Pedagogiczna 

 

§ 14. 

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji zadań 

    dotyczących kształcenia, wychowania i opieki  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą; Dyrektor Szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

     w szkole.  

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

     zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

     w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

     harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

     i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

     innowacyjnej szkoły.  

4. W zebraniu Rady Pedagogicznej może uczestniczyć Rada Rodziców lub jej 

     przedstawiciele.  

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. Przygotowuje on i prowadzi 

     zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków 

     o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem działalności Rady. 

6. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach, zgodnie z harmonogramem prac Rady. 

     Przebieg i treść tych zebrań są protokołowane. Udział nauczycieli w zebraniach Rady jest 

     obowiązkowy.  

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

     w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

     zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

     potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

     pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co 

     najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

     odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

      zgodnie z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej.  

8a. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

8b. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

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

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

8c. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie 

      zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków plus jeden głos. 

9a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

      pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

      kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 
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9b. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za 

      pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej. 

10. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swej działalności.  

10a. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 

        higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia  

        z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy 

        informacji o stanie zdrowia uczniów. 

11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

       spraw poruszanych na zebraniu Rady, które to mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

        ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły oraz programów i regulaminów szkolnych 

o charakterze wewnętrznym;   

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych; po zaopiniowaniu ich 

przez Radę Rodziców;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;   

5) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian; 

6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym  

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 

13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

i pozalekcyjnych;  

2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora szkoły;  

3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień;  

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) program nauczania zaproponowany przez nauczyciela;  

6) przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły. 

14. Ponadto Rada Pedagogiczna może:   

1) analizować osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu 

nauki na każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok; 

2) wnioskować o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju;  

3) występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora;  

4) delegować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora.  
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15. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 12 pkt 2   

      o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły. W przypadku 

       gdy Dyrektor Szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji 

       uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 

16. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 

      szkoły, podpisuje odpowiednio Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 

       prowadzący szkołę. 

17. Rada pedagogiczna, w uzasadnionych przypadkach może podejmować swoje decyzje 

      zdalnie. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać 

      się w formie: 

      1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki 

            elektronicznej  służbowej wskazanej przez nauczyciela;  

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej 

      organizowanych w formie wideokonferencji. 

 

Rada Rodziców 

 

§ 15. 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły i reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów szkoły zgodnie 

     z kompetencjami wynikającymi z Ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeń 

     wykonawczych do ustawy.   

3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rady oddziału, wybranym 

     w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wyborów tych 

     dokonuje się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.  

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

     statutem szkoły. Regulamin określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy 

     Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i Rad 

     oddziałowych.  

6. Decyzje Rady Rodziców są jawne, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznanych 

     za poufne. 

7. Rada Rodziców przyjmuje nazwę: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Gręboszowie.  

8. Rada Rodziców używa podłużnego stempla o treści:  

 

 

 

Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego 

w Gręboszowie 

33-260 Gręboszów 136 

 

§ 16. 
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1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu 

     prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

     dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły; 

b) (uchylony) 

2) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

3) opiniowanie w szczególności: 

a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły,  

b) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,  

c) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny pracy nauczyciela lub oceny 

dorobku zawodowego nauczyciela, 

d) zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły określonych przez Dyrektora Szkoły.  

2a. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły; 

5) współprace ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w szkole; 

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  

w rodzinie i środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym 

ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły; 

10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na 

  szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz 

  oddziału klasy i szkoły; 

11) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla szkoły. 

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

     fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

     funduszy rodziców określa regulamin Rady Rodziców  

4. Rada Rodziców deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej w celu 

     wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.  

5. Rada Rodziców może: 

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

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

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

6. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania  

      i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

      zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

      zdrowia uczniów. 

 

§ 17. 

 

1. Rodzice mają prawo do:   

1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci;  

2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka;  

3) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych;  

4) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na 

sprawy szkoły;  

5) zapewnienia ich dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełniać czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

2) zapewniać regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne a w przypadku:  

a) nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice zobowiązani są 

usprawiedliwiać tę nieobecność w formie pisemnej najpóźniej w ciągu tygodnia po 

powrocie dziecka do szkoły,  

b) nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż tydzień, rodzice mają obowiązek 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę;  

3)  zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć;  

4) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane 

na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;  

5) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka;  

6) angażować się jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udział w wyborach 

i współdziałać z organami szkoły;  

7) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie 

dziecka.  

 

Samorząd Uczniowski 

 

§ 18. 

 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

22 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.  

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez 

     ogół uczniów. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

4. Samorząd Uczniowski wydaje opinie w sprawie:  

1) wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju;  

2) wzoru jednolitego stroju;  

3) (uchylony) 

5. Samorząd Uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.  

6. Samorząd może przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich 

     sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

     jak:   

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

wymaganiami;  

2) prawo do znajomości obowiązującego w szkole systemu oceniania;  

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

4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań;  

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

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu  

z dyrektorem;  

6) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

7) prawo do nietykalności osobistej;  

8) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  

7. Samorząd Uczniowski wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia 

     przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.  

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

      wolontariatu. 

9.  Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest 

      koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

      zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

Rozdział 4 
Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów 

 

§ 19. 

 

1. Wszystkie organy szkoły w swoich działaniach kierują się dobrem ucznia oraz celami 

     i zadaniami szkoły.  

1a. Relację pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnych 

     szacunku i zaufaniu. 
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2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który 

     zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

     w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.  

3. Wszystkie sprawy między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, uwzględniając 

     zakresy kompetencji tych organów.  

4. Dyrektor Szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy 

     działają niezależnie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.  

5. Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły, w ramach ich 

     kompetencji i kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego 

     i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej.  

6. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w zebraniach 

     innych organów szkoły, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość.  

7. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga Dyrektor 

     Szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego i nadzorującego 

     szkołę.  

8. Sytuacje konfliktowe między uczniami w oddziale, uczniami różnych oddziałów i klas, 

     rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem: 

     wychowawcy oddziału klasy lub innego nauczyciela, samorządu klasowego, Samorządu 

     Uczniowskiego, rodziców zainteresowanych, zespołu wychowawczego, Dyrektora Szkoły, 

     Rady Pedagogicznej.  

9. Sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są z udziałem: 

     wychowawcy oddziału klasy, samorządu klasowego, Dyrektora Szkoły, rodziców 

      zainteresowanych uczniów, klasowej rady rodziców.  

10. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z udziałem: 

       wychowawcy oddziału klasy, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawiciela Rady 

       Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.  

11. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z udziałem: 

       przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.  

12. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem szkoły (nie nauczycielem) są 

       rozwiązywane z udziałem Dyrektora Szkoły.  

13. Sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły a uczniem są rozwiązywane 

       z udziałem: wychowawcy oddziału klasy, zainteresowanych rodziców, Dyrektora Szkoły.  

14. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są 

       z udziałem Dyrektora Szkoły.  

15. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i Dyrektorem Szkoły rozwiązywane są  

       z udziałem przedstawicieli Rady Pedagogicznej.  

16. Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym 

        rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela pracowników administracji i obsługi.  

17. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów, 

       konfliktów i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, strony 

       niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do organu 

       prowadzącego lub nadzorującego szkołę.   

18. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony 
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      „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

19. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 

§ 19a. 

 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

     współudziale poradni: 

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia; 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne 

– w miarę posiadanych środków finansowych; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych 

organizowanych na terenie poradni. 

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

     korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci; 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin; 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych; 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

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

     nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi; 

6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

§ 19b. 
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1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich; 

4) wpływa na integrację uczniów; 

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

 

Organizacja wolontariatu szkolnego 

 

§ 19c. 

 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno- 

     wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym  

     i metodycznym Dyrektora szkoły. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 

     edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

     zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

5. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, 

wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk 

oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

 

§ 19d. 
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Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki  

     i profilaktyki. 

1a. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.  

1b. Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. 

2. Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości 

     harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym. 

3. Wychowawcy oddziałów klas, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, 

     nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie 

     rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów. 

4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują  

     o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno- pedagogicznej lub  

     w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom  

     i rodzicom. 

5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki  

     i profilaktyki poprzez: 

1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych 

oddziałów zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami; 

2) indywidualne spotkania rodziców, konsultacje z nauczycielami, dyrektorem  

i pedagogiem szkolnym zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji, 

opracowanym na początku roku szkolnego ( co najmniej 4 spotkania); 

3) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat 

metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania  

i profilaktyki; 

4) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły; 

5)  udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na 

wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości; 

6) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących 

niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

6. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do: 

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

oddziale i zespole; 

2) zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w szkole; 

3)  uzyskiwania rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków; 

4)  uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organizującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat szkoły. 
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7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia 

dziecka w niezbędne materiały, pomoce;  

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych 

warunków nauki; 

5) przestrzegania ustaleń zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach obowiązujących 

w szkole; 

6) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami; 

7) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych; 

8) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, 

warsztatach, pogadankach, konsultacjach; 

9) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 

10) ścisłej współpracy z wychowawcą oddziału klasy w realizacji zadań wynikających  

z programu wychowawczo– profilaktycznego oraz z planu pracy wychowawcy oddziału; 

11) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego  

  i innych; 

12) zgłaszania się do szkoły na wezwanie wychowawcy lub innych nauczycieli; poza 

  ustalonymi terminami zebrań, w możliwie szybkim czasie; 

13) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania 

  mienia szkolnego i prywatnego; 

14) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy  

  lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa 

  zdrowia lub życia; 

15) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie 

  fizyczne i psychiczne; 

16) promowania zdrowego stylu życia; 

17) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych; 

18) uczestniczenia w zebraniach i wywiadówkach zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

8. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie współpracy z danym nauczycielem, 

     rodzice bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach 

     wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca 

     oddziału klasy, a następnie Dyrektor Szkoły. 

 

 

Rozdział 5 
Organizacja pracy szkoły 

 

§ 20. 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
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     świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

     szkolnego.  

1a. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. 

1b. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno 

      wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

1c. Jeżeli dzień poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem wolnym od 

      pracy zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się w środę, poprzedzającą ten dzień. 

1d. Zajęcia edukacyjne realizowane są przez pięć dni w tygodniu, w dni robocze, od 

      poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w arkuszu organizacyjnym.  

     1e. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy. Datę końca pierwszego półrocza ustala się 

     corocznie w zależności od terminu ferii zimowych.  

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

     w systemie klasowo-lekcyjnym.  

3. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami rozwojowymi;  

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.  

4. W  przypadku wystąpienia wyjątkowej sytuacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

     uczniom i pracowników, Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić 

     zajęcia na czas oznaczony. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub 

     dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. W uzasadnionych przypadkach, kierując się dobrem uczniów, szkoła może organizować 

    zajęcia za pomocą metod i narzędzi kształcenia na odległość. 

6. Organizując kształcenia na odległość szkoła uwzględnia:  

1) zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną; 

2) sytuację rodzinną uczniów; 

3) naturalne potrzeby dziecka; 

4) dyspozycyjność rodziców; 

5) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

6) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

7) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia; 

8)  łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

9) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

7. Zasady organizacji kształcenia na odległość określają odrębne przepisy. 

 

§ 21. 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
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     prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy 

     czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

1a. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia. 

1b. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego: 

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych; 

2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie 

szkoły. 

2. Przerwy śródlekcyjne trwają od 5 do 15 minut.  

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te 

      zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć, określony w odrębnych przepisach. 

3a. Zajęcia edukacyjne z oddziałach klas I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

      więcej niż 25 uczniów. 

3b. W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do zakończenia 

       zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do 

       oddziału klas I – III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej może dzielić 

       dany oddział, za zgoda organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona 

       ponad liczbę określoną w ust. 3a.  

3c. Jeżeli w przypadku określonych w ust. 3b liczba uczniów w oddziale zwiększy się  

      o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany 

      oddział. 

3d. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.  

3e. (uchylony)  

3f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego eta 

      edukacyjnego.  

3g. (uchylony) 

4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, specjalistyczne, wspomagające, koła przedmiotowe 

     i inne dodatkowe zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, 

     w grupach oddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4, nie ujęte w ramowym planie nauczania, są 

     organizowane przez szkołę w miarę posiadanych środków finansowych.  

6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

     w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

     określonych planem nauczania i programem danej klasy, dopuszczonym do użytku 

     szkolnego  

7. (uchylony) 

7a. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki w oddziałach liczących więcej 

niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może 
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przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych 

w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na 

grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego 

nowożytnego; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 

uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

8. W przypadku oddziałów liczących na zajęciach mniej niż 24 uczniów podziału na grupy 

     można dokonać za zgodą organu prowadzącego.  

9. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej mogą być 

     prowadzone oddzielnie lub łącznie dla dziewcząt i chłopców. 

 

§ 22. 

 

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

     arkusz organizacji szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, opracowany 

     przez Dyrektora Szkoły do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły 

     zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

    MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

2a.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły  

     z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć 

     określający organizację zajęć edukacyjnych.  

2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

     i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na 

     podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

     i higieny pracy.  

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na zajęcia z edukacji 

     wczesnoszkolnej zgodnie z wymiarem ustalonym w szkolnym planie nauczania. 

4. W Szkole realizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły, 

     poprzez zapewnienie: 

1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci 

lub uczniów, 

3) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,  

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, 
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4) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi  

i uczniami pełnosprawnymi, 

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

§ 23. 

 

1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie  

     z rozporządzeniem w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej  

     i pedagogicznej:  

1) dla uczniów mających trudności w opanowaniu treści z poszczególnych zajęć  

edukacyjnych organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; dla uczniów  

     o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje się zajęcia specjalistyczne oraz inne 

zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.  

1a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:  

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

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

orzeczenia;  

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

specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez   

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

1b. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

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

      po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia 

      szkoły podstawowej. 

2. Kształceniem specjalnym lub integracyjnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci 

     posiadające orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie 

     takiego kształcenia, jeśli nie realizują one obowiązku szkolnego w placówce specjalnej.  

3. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

     znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki w formie 

     nauczania indywidualnego jest orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno – 

     Pedagogicznej.  

3a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

     rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
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     ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole  

     w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego 

     aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. Potrzeba objęcia pomocą 

     psychologiczno- pedagogiczną w szkole wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

      sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

      środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

      granicą; 

12) z zaburzeń zachowania i emocji. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły, współpracę z Poradnią 

     Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo 

     i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinom, organizuje Dyrektor Szkoły we współpracy 

     z wychowawcami.  

4a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:  

1) ucznia;  

2) rodziców ucznia;  

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;  

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;  

5) pielęgniarki szkolnej;  

6) pomocy nauczyciela; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

   10) dyrektora szkoły; 

   11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci  

    i młodzieży. 

4b. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

      z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) klasy integracyjnej; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, 
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     rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów; 

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

4c. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

      prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie 

       może przekraczać 8. 

4d. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

       podnoszenia efektywności uczenia się. 

4e. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

      i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

      uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

4f.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji, które 

      powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników 

      zajęć nie może przekraczać 4. 

4g. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

      przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

      może przekraczać 10. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników zajęć, o których 

      mowa w ust. powyżej, może przekraczać 10. 

4h. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

      uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

      w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć 

      edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji 

      i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana 

      ścieżka obejmuje wszystkie odpowiednio zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

4i. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni 

     psychologiczno - pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej 

     formie. 

4j. Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację uzasadniającą wniosek, 

     w szczególności dokumentację określającą: 

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan 

zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz 

ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie 

z oddziałem szkolnym; 

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia 

w szkole. 

4k. Przed wydaniem opinii, poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

34 

 

      przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej 

      dotychczas przez szkolę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4l. Opinia, zawiera w szczególności: 

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału odpowiednio w zajęciach edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym; 

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny; 

3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń 

    utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

4ł. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole odpowiednio programy 

     nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

     rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb 

     wynikających ze stanu zdrowia. 

4m. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, 

       tygodniowy wymiar godzin odpowiednio zajęć edukacyjnych realizowanych 

       indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia 

       odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej. 

4n. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

      podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

4o. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 127 ust. 19 pkt. 2 ustawy; 

2) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 127 ust. 20 ustawy. 

4p. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

      i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz 

      z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może 

      przekraczać 10. 

4q. Powyższe zajęcia trwają 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

      prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 min., z zachowaniem 

      ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione 

      potrzebami ucznia. 

4r. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

      ucznia. 

5. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwolenia 

     na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub 

     toku nauki:  

1) Dyrektor Szkoły może zezwolić na taką realizację obowiązku szkolnego uczniom, którzy 

wystąpili o indywidualny program lub tok nauki, pod warunkiem pozytywnego 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną i PPP. Szczegółowe zasady wyrażenia zgody 

oraz jej cofania określają odrębne przepisy;  

2) dla uczniów zdolnych, szkoła może organizować (po uzyskaniu zgody organu 

    prowadzącego) dodatkowe zajęcia zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami.  

6. W szkole można tworzyć zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu 
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     pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia 

     niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem 

     i jego rodziną. Dyrektor Szkoły może organizować wczesne wspomaganie rozwoju 

    dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym. 

7. W razie stwierdzenia przez wychowawcę oddziału klasy lub Dyrektora, że uczeń ze 

     względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga 

     objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy, okres jej udzielenia 

     oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu form 

     udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin 

     ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

     pedagogicznej. Ilość godzin ustala dyrektor, biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin 

     zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

8. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną nauczyciele 

     wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

     wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w udzieleniu uczniowi pomocy 

     psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz dostosowania sposobów 

      i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

9. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

     psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz 

     placówki doskonalenia nauczycieli. 

9a. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

      organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna. 

10. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych  

       i systematycznych działań w celu wspieranie dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania 

       zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 

       edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu 

       kształcenia i zawodu. 

11. Działania z zakresu doradztwa w klasach I-VI obejmują orientację zawodową która ma 

       na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw 

       wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań 

       i uzdolnień. 

12. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia  

w zawodzie; 

2) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęciach z wychowawcą. 

13. Doradca zawodowy lub inny nauczyciel(e) (wyznaczeni przez Dyrektora) odpowiedzialni 

       za realizację doradztwa zawodowego w szkole opracowują na każdy rok szkolny program 

       realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, uwzględniający 

       wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

14. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program 
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       realizacji doradztwa zawodowego.  

15. Program zawiera: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  

a)   tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe, 

b)  oddziały, których dotyczą działania,  

c)  metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

     działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,  

d)  terminy realizacji działań,  

2) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

3) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 

16. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb 

       uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych  

       z doradztwem zawodowym 

17. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 

1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

2) biblioteką pedagogiczną; 

3) organem prowadzącym; 

4) urzędem pracy; 

5) pracodawcami, organizacjami pracodawców; 

6) samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi; 

7) stowarzyszeniami lub samorządowymi zawodowymi; 

8) placówkami kształcenia ustawicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, 

umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych; 

9) szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi. 

18. W ramach współpracy podmioty wymienione w ust. 1 mogą w szczególności 

       organizować wizyty zawodoznawcze. 

 

 

Pomoc materialna 

 

§ 23a. 

 

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

     cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.  

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

     umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

     materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.  

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 

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

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak 

     i motywacyjnym.  

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
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     wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej 

     występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

     wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, 

     alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.  

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:  

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  

     w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;  

2) (uchylony) 

7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

     o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy  

     o systemie oświaty.  

8. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 

     miesięcy.  

9. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium 

     o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy 

      o systemie oświaty.  

10. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej 

       sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.  

11. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia 

       pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie 

       pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.  

12. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy 

       o systemie oświaty.  

13. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia 

       zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.  

14. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

       średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym 

       okres, w którym przyznaje się to stypendium.  

15. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

       wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

       międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 

       poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.  

16. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom 

       oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego półrocza nauki.  

17. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.  

18. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady 

       Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 14.  

 

§ 24. 

 

1. Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów stroju zgodnie z określonymi 

     zasadami.  
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2. Zasady, o którym mowa w ust. 1 określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą 

     Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.  

3. Dyrektor Szkoły może w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim 

     i Radą Rodziców określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie 

    wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację 

     zajęć dydaktyczno - wychowawczych w określonym dniu lub dniach.  

 

Biblioteka szkolna 

 

§ 25. 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

     realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

     nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz 

     upowszechnianiu wiedzy o regionie.  

1a. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie 

      użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa 

      w społeczeństwie informacyjnym. 

1b. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

      dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

       popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

1c. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

      biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). 

1d. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do 

      samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania 

      poprzez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych 

      przez nauczyciela. 

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

     uczniów na zasadach określonych regulaminem biblioteki.  

2a. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

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

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

6) współdziała z nauczycielami; 

7) rozwija życie kulturalne szkoły; 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa; 

10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki. 

2b. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) popularyzacja nowości bibliotecznych; 

2) statystyka czytelnictwa; 
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3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego 

warsztatu informacyjnego; 

4) komputeryzacja biblioteki; 

5) renowacja i konserwacja księgozbioru; 

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym; 

7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców; 

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy; 

9) wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, 

przetwarzaniem i tworzeniem informacji. 

2c. Biblioteka pełni funkcje: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

c) kształcenie kultury czytelniczej, 

d) wdrażanie do poszanowania książki, 

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

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-

wychowawczych,  

w tym świetlicowych, 

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:  

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;  

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

3) gromadzenie czasopism oraz opracowań metodycznych nauczycieli;  

4) wykorzystywanie zasobów Internetu, programów multimedialnych.  

3a. Biblioteka w szczególności podejmuje działania związane z:  

1) rozbudzaniem i rozwijaniem potrzeb i zainteresowań czytelniczych; 

2) przygotowaniem do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) kształtowaniem kultury czytelniczej,  

4) udzielaniem pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

5) przygotowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; 

6) doskonaleniem umiejętności uczenia się; 

7) otaczaniem opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

8) pomocą uczniom mającym trudności w nauce;  

9) ewidencją materiałów bibliotecznych, polegającą na ujęciu wpływów i ubytków  

     w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym  

    i wartościowym ich stanu z zachodzącymi w nim zmianami. 

3b. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami 

      oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:  
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1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;  

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania 

informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed 

niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym 

ujawnieniem lub pozyskaniem. 

3c. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:  

1) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne; 

2) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez 

rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy; 

3) informowanie o zbiorach, doradzanie; 

4) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów 

w bibliotece; 

5) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji; 

6) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni. 

3d. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez: 

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych; 

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych 

uczniów; 

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów; 

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów; 

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli; 

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

3e. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa 

      się poprzez: 

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe; 

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym; 

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom; 

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci; 

5) organizację wycieczek do innych bibliotek; 

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

7) udział w spotkaniach z pisarzami; 

8) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

3f. 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 organizuje 

     dyrektor szkoły.  

3g. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup nowych 

       mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych. 

3h. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

41 

 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

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

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów 

do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

4. (uchylony)  

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich 

     zakończeniu.  

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.  

 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

 

§ 25a. 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN są 

     własnością szkoły.  

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

     mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

     edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

     materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

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

     ćwiczeniowych mają wszyscy uczniowie w szkole. 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

     edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu. 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

     ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:  

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki 

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;  

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

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

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

kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje 

szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.  

6. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez 

     ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji 

     celowej dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

     niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi 
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     z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego 

     szkołę, której zostały przekazane.  

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

     edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

     używania.  

 

Świetlica 

 

§ 26. 

 

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

    rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

     uczniowi opieki w szkole, organizuje się opiekę świetlicową.  

2. Świetlica sprawuje opiekę również w czasie lekcji nad uczniami danego oddziału klasy 

     podczas ewentualnej nieobecności nauczyciela, gdy nie jest możliwe zorganizowanie 

     zastępstwa  

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

3a. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

      nie może przekraczać 25 uczniów przebywających pod opieką jednego nauczyciela.  

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania opieki świetlicowej określa regulamin świetlicy 

     szkolnej.  

5.  Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

6. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

     rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

     rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

     oraz odrabianie lekcji. 

 

Stołówka 

 

§ 27. 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

     wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła ma zorganizowaną stołówkę.  

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.  

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustal 

     Dyrektor Szkoły wraz z intendentem.  

4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej,  

     o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych 

     od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.  
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5. Posiłki mogą być finansowane przez: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje 

     pozarządowe, osoby prywatne.  

 

 

Rozdział 6 
Pracownicy szkoły i zakres ich zadań 

 

§ 28. 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników administracyjno- 

     obsługowych.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników w szkole określają odrębne 

     przepisy.  

3. Ilość zatrudnionych pracowników określa arkusz organizacji szkoły. 

4. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

     pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na 

     zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Nauczyciel 

 

§ 29. 

 

1. Nauczyciel naucza, przestrzegając zasad etyki zawodowej, przy zachowaniu wartości 

     określonych we wstępie do Ustawy Prawo oświatowe oraz praw ucznia określonych 

     w niniejszym statucie.  

2. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

     podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym 

     zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

     organizowanych przez szkołę.  

3. W ramach powierzonych zadań nauczyciel:  

1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującą podstawą 

programową i programem wychowawczym szkoły, ponosi odpowiedzialność za jej 

jakość;  

2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju psychofizycznym, poznaje i kształtuje 

uzdolnienia, zainteresowania oraz pozytywne cechy charakteru;  

3) kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka;  

4) tworzy warunki do aktywnego, twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno - 

wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, 

kształtuje umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej;  

5) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania;  

6) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem w czasie wycieczek, wyjść itp.;  
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7) dokonuje bezstronnej i obiektywnej oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 

swoich uczniów zgodnie z WZO;  

8) współpracuje z domem rodzinnym uczniów, poznaje osobowość, warunki życia i stan 

zdrowia uczniów;  

9) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotna i inną;  

10) współdziała z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania dzieci;  

11) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym 

lub rekreacyjno-sportowym;  

12) kształtuje życzliwość, koleżeństwo i przyjaźń wśród uczniów, podejmuje działania w celu 

eliminowania niepowodzeń szkolnych;  

13) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

14) dba o warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń 

szkoły;  

15) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizuje jej uchwały 

i postanowienia;  

16) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;  

17) dąży do pełni własnego rozwoju osobowego;  

18) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje przez 

aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;  

19) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora, a wynikające z bieżącej działalności 

jednostki; 

20) realizuje zalecenia Dyrektora Szkoły i osób kontrolujących;  

21) realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 

uczniów; 

22) dba i odpowiada za sprzęt szkolny w pracowni lub sali lekcyjnej;  

23) stosuje obiektywność w ocenianiu oraz sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów. 

 

§ 30. 

 

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

1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku  

w szkole;  

2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich Dyrektorowi 

Szkoły do zatwierdzenia;  

3) wspólne opracowanie przedmiotowych systemów oceniania uczniów;  

4) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli;  

5) (uchylony) 

6) (uchylony) 

7) wymiana doświadczeń; 
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8) przygotowanie i opracowywanie oraz opiniowanie eksperymentów; 

9) opracowanie raportu o wynikach egzaminu. 

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

      zespoły problemowo-zadaniowe. Szczegółowe zadania tych zespołów zawierają plany 

     pracy tych zespołów.  

3. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek Zespołu.  

4. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi 

     w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz 

     specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.  

5. Zespół, o którym mowa w ust. 4 tworzy Dyrektor Szkoły:   

1) dla ucznia posiadającego 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;  

2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1- 

     niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji 

o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

6. Dyrektor Szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.  

7. Do zadań zespołu należy:  

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;  

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych  

    w orzeczeniu lub opinii;  

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich 

realizacji. 

 

§ 31. 

 

1. Nauczyciele mają prawo do:   

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów;  

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;  

3) swobody wyboru metody realizacji programu nauczania;  

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;  

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;  

6) wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.  

2. Nauczyciele mają obowiązek:   

1) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i między zajęciami, zgodnie  

     z przepisami bhp, przydziałem obowiązków i statutem;  
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2) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom 

informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania;  

3) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością;  

4) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji;  

5) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów wychowawczych, współudziału 

w wyborach i działaniach organów Szkoły; 

6) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

7) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

8)  kształcić i wychowywać dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  

i szacunku dla każdego człowieka; 

9)  dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

10) zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub 

  wykonywaną pracą, dotyczących w szczególności zdrowia, potrzeb rozwojowych  

  i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, 

 pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych 

  lub światopoglądowych uczniów; 

11) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem; 

12) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

  stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

13) zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poproszenie  

  o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomienie o tym fakcie Dyrektora 

  szkoły; 

14) niezwłocznie zawiadamiać Dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących 

  znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 

  przebywających na terenie szkoły. 

Wychowawca oddziału klasy 

 

§ 32. 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi 

     uczącemu w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.  

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

     wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany wychowawcy w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 

1) stwierdzenia przez Dyrektora Szkoły niewłaściwego pełnienia funkcji wychowawczych 

po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej; 

2) na wniosek przynajmniej 2/3 rodziców danego oddziału klasy, złożony w formie 

pisemnej, potwierdzony podpisami.  

4. Formy spełniania zadań nauczyciela- wychowawcy powinny być dostosowane do uczniów,  

     ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.  
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5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły,  

     a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;   

2) organizowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

3) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;  

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;  

6) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;  

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

1) poznać warunki życia i nauki swoich wychowanków oraz ustalać ich potrzeby 

opiekuńczo-wychowawcze;  

2) utrzymywać stały i systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów, którym 

z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń 

szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;  

3) współpracować z rodzicami włączając ich w sprawy życia klasy i szkoły oraz do 

rozwiązywania problemów wychowawczych;  

4) współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności wychowanków;  

5) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;  

6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;  

7) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności osoby, ludzi, z zachowaniem dyskrecji w sytuacjach tego 

wymagających;  

8) zapoznać rodziców z WZO i SPWiP; 

9) udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się dziecka.  

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- 

     wychowawczej.  

8. Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w dzienniku lekcyjnym wpisywane przez 

     wychowawcę oddziału klasy i innych nauczycieli. 

9.  (uchylony) 

10. (uchylony)  

11. Nauczyciel- wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

       i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek 

        i instytucji naukowo- oświatowych.   

12. (uchylony) 

13. Wychowawca oddziału ma prawo do: 

1) korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora, 

doświadczonych nauczycieli, pedagoga, psychologa szkolnego i Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej; 

2)  ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków; 

3)  wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych 
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     i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających 

w szkole. 

 

§ 32a. 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do 

kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu 

nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania 

frekwencji, wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do 

sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza 

w pracy zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy 

indywidualnej, grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

3. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie                                     

z dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. 

4. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się  

z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

 

Nauczyciel-bibliotekarz 

 

§ 33. 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko nauczyciela- bibliotekarza.  

2. Nauczyciel - bibliotekarz sprawuje całościową opiekę nad biblioteką szkolną, 

     a w szczególności:  

1) gromadzi i opracowuje zbiory biblioteki i czytelni;  

2) wypożycza książki i prowadzi statystykę wypożyczeń;  

3) dba o księgozbiór;  

4) umożliwienie korzystania z czytelni;  

5) wnioskuje do Dyrektora o fundusze na aktualizację zbiorów;  

6) współpracuje z nauczycielami w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej; 

7) prowadzi obowiązkową dokumentację pracy biblioteki;  

8) służy pomocą uczniom przy korzystaniu z księgozbioru podręcznego;  

9) prowadzi zajęcia dydaktyczne z uczniami;  
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10) współpracuje z gminną biblioteką publiczną;  

11) wykonuje inne zadania nałożone planem pracy szkoły. 

3. Do powinności nauczyciela-bibliotekarza należy również:  

1) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;  

2) wdrażanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy;  

3) pomoc uczniom w uczeniu się, samokształceniu;  

4) pomoc nauczycielom w doskonaleniu zawodowym.  

4. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do 

zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz 

wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły. 

5. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich 

kompetencji. 

 

Pedagog i psycholog szkolny 

 

§ 33a. 

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:  

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

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;  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły;  

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, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
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funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej. 

2. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, w czasie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły, działania pedagoga i psychologa powinny również uwzględniać 

profilaktykę problemów związanych z zaistniałą sytuacją, w tym izolacją uczniów. 

 

Doradca zawodowy 

 

§ 33b. 

 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

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

4)  koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez szkołę;  

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

7) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, dyrektor szkoły wyznacza 

    nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania,  

    o których mowa w ust. 1.  

 

Inni pracownicy szkoły 

 

§ 34. 

 

1. Na terenie szkoły prace administracyjne wykonuje sekretarz szkoły.  

2. Szczegółowy zakres zadań sekretarza szkoły określony jest w zakresie czynności.  

 

§ 35. 

 

1. Pracownikami obsługi na terenie szkoły są: sprzątaczki, kucharki. 

2. Ilość pracowników obsługi określa Dyrektor Szkoły mając na uwadze zabezpieczenie 

     prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz posiadane środki finansowe.  

3. Szczegółowy zakres zadań pracowników obsługi wymienionych w ust.1określony jes 

     w przydziałach czynności dla tych pracowników.  

 

§ 35a. 
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1. Szkolna służba zdrowia odpowiada za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan 

     higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, 

     współdziałających w realizacji swoich obowiązków z dyrektorem szkoły, nauczycielami 

     i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia. 

2. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy: 

1) Wykonywanie testów przesiewowych (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, bada wzrok, 

słuch, postawę ciała); 

2) Pomaganie uczniom, którzy mają problemy zdrowotne: 

a) w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, 

b) w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia, 

c) udziela porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samoopieki; 

3) Udziela pomocy w nagłych wypadkach; 

4) Współpracuje z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących 

bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji 

zdrowotnej; 

5) Prowadzi profilaktykę próchnicy. 

3. Obecność pielęgniarki lub higienistki szkolnej zależy od liczby uczniów i planu lekcji. 

4. Pielęgniarka szkolna jest zobowiązana do przestrzegania prawa ucznia do informacji, 

     prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy 

     zawodowej zgodnie z prawami pacjenta. 

5. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest: 

1) wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; 

2) współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów; 

3) zastosowanie medycznych działań zapobiegających w stosunku do uczniów, rodziców  

i środowiska szkolnego. 

6. Szkoła współpracuje z pielęgniarką szkolną, służbą zdrowia w celu: 

1) zapewnienia uczniom możliwości szybkiego kontaktu z lekarzem lub szpitalem w razie 

stwierdzenia choroby w trakcie zajęć; 

2) umożliwienia uczniom przeprowadzenia corocznych badań lekarskich; 

3) prowadzenie bieżących przeglądów higieny uczniów. 

 

 

Rozdział 7 
Uczniowie szkoły 

 

Zasady rekrutacji 

 

§ 36. 

(uchylony) 

 

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej 
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§ 36a. 

 

1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności  

     w obwodzie szkoły.  

2. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 

     roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

     szkolnego oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 18 

     roku życia.  

3. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 

     pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli: 

1)  korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2)  posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających 

kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych. 

4. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się:  

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia;  

2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.  

O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się dyrektorów szkół tych obwodów.  

4a.  Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu. 

5 – 16. (uchylony) 

 

 

 

§ 36b. 

(uchylony) 

 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 37. 

 

1. Uczeń szkoły ma prawo do uzyskiwania informacji w sprawach go dotyczących, 

     w szczególności w zakresie:  

1) swoich praw i obowiązków oraz zasad ich dochodzenia;  

2) wymagań z poszczególnych przedmiotów nauczania;  

3) zasad oceniania postępów w nauce oraz uzyskiwanych ocen.  

2. Ponadto uczeń ma prawo do:  

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

umysłowej;  

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, 
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demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz poszanowania godności 

i nietykalności osobistej;  

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;  

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

    a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;  

5) zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami oraz 

do uzyskania od nauczycieli i wychowawców niezbędnych informacji o formach 

poszerzenia i pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności;  

6) korzystania z poradnictwa psychologicznego;  

7) pomocy w przypadku trudności w nauce;  

8) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

     i zachowaniu;  

9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach szkolnych;  

10) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

       zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły;  

11) rozwijania swoich zainteresowań i talentów poprzez udział w zajęciach kół 

      przedmiotowych oraz innych zajęciach rozwijających osobowość i poprawiających 

      wyniki w nauce;  

12) zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołania się od ustalonych ocen 

       w terminie i trybie, które określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania;   

13) rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia 

       i wzajemnego poszanowania stron;  

15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 

     zgodnie ze swoimi umiejętnościami;  

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;  

16) redagowania gazety szkolnej;  

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

      biblioteki szkolnej;  

18) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnym przepisami.  

3. W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć:  

1) uczeń do: wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, Dyrektora Szkoły;  

2) rodzic do: wychowawcy, Dyrektora Szkoły; 

3) wychowawca do Dyrektora Szkoły;  

4) członkowie Samorządu Uczniowskiego do opiekuna Samorządu, Dyrektora Szkoły.  

4. Składanie skarg odbywa się w formie:  

1) ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy);  

2) pisemnej.  

5. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia jest następujący:   

1) skargi rozpatruje Dyrektor Szkoły wraz z powołanym Zespołem, w skład którego 

wchodzą:   

a) Dyrektor Szkoły;  

b) Wychowawca oddziału klasy;  
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c) Opiekun Samorządu Uczniowskiego;  

2) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia, stosowną decyzję podejmuje Dyrektor 

Szkoły;  

3) Dyrektor Szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni 

od daty wpłynięcia skargi;  

4) wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwiania są dokumentowane.  

6. Uczeń ma obowiązek:  

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przybywać na nie punktualnie, 

właściwie zachowywać się w ich trakcie;  

2) usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach szkolnych;  

3) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela 

do wykonania w domu;  

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły;  

5) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, zdrowie i higieniczny rozwój, 

nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych;  

6) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie z normami 

przyjętymi w szkolnej społeczności;  

7) szanować poglądy i przekonania innych ludzi;  

8) szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać o wspólne 

dobro, ład i porządek w szkole;  

9) szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz 

społeczeństwu naszej gminy;  

10) szanować symbole narodowe i szkolne;  

11) dbać o honor i tradycje szkoły;  

12) w dniach uroczystości szkolnych nosić strój galowy;  

13) dbać o staranny, estetyczny i czysty wygląd, w czasie zajęć nosić strój uczniowski 

obowiązujący w szkole, z wyłączeniem zajęć sportowych, lekcji w terenie i wycieczek 

oraz zajęć pozalekcyjnych;  

14) podporządkować się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz 

       ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;  

15) nie włączać i nie korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć;  

16) korzystać z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem 

i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów;  

17) szanować środowisko;  

18) przystępować do realizacji projektu edukacyjnego zgodnego z przyjętymi przez szkołę 

procedurami.  

7. Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole:  

1) usprawiedliwienia nieobecności dokonują rodzice formie pisemnej zawierając 

     przyczynę nieobecności ucznia na zajęciach;  

2) usprawiedliwienie może być podpisane przez jednego z rodziców  

3) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 
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     zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia);  

4) uczeń zobowiązany jest przedłożyć usprawiedliwienie wychowawcy najpóźniej do 

tygodnia po powrocie do szkoły;  

5) w przypadku spóźnienia się na zajęcia, niezależnie od długości spóźnienia, uczeń 

zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia i zgłoszenia 

przyczyny spóźnienia.  

8. Ustala się następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

     elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły:  

1) określenie ,,inne urządzenia elektroniczne oznacza: dyktafon, magnetofon, aparat 

     fotograficzny, kamerę, przenośny odtwarzacz;  

2) istnieje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych;  

3) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia 

posiadanych przez nich telefonów (nauczyciel nie może odbierać uczniowi posiadanego 

telefonu lub innego urządzenia elektronicznego); w przypadku włączenia lub używania 

przez ucznia w czasie zajęć telefonu komórkowego lub innego urządzenia nastąpi 

zdeponowanie wyłączonego; 

4) telefonu (innego urządzenia) u Dyrektora Szkoły do momentu osobistego jego odbioru 

przez rodziców ucznia;  

5) szkoła nie przyjmuje odpowiedzialności materialnej za przynoszone przez uczniów 

telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne.  

9. W szkole obowiązują następujące zasady ubierania się uczniów:  

1) ubranie ma być w stonowanych kolorach;  

2) górna część garderoby ma być z rękawem długim lub krótkim, zakrywająca brzuch, 

z małym dekoltem;  

3) spódnice mogą mieć najkrótszą długość do 10cm przed kolana;  

4) spodnie mają być długie lub za kolana;  

5) obuwie ma być sportowe o miękkiej podeszwie, nie pozostawiające zabrudzeń;  

6) dopuszcza się dla wszystkich noszenie skromnej biżuterii w tym jednej pary małych 

kolczyków tylko dla dziewcząt;  

7) zabrania się stosowania makijażu, naklejania tatuaży, koloryzacji i żelowania włosów 

oraz malowania paznokci.  

 

Nagrody i kary dla uczniów 

 

§ 38. 

 

1. Za szczególne osiągnięcia ucznia w nauce, pracę społeczną na terenie szkoły i środowiska, 

    wzorową postawę w szkole i poza nią oraz za znaczące osiągnięcia w konkursach, 

    olimpiadach i zawodach sportowych, uczeń może otrzymać następujące nagrody 

     i wyróżnienia:  

1) wyróżnienie ucznia przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę na forum klasy;  

2) wyróżnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły na uroczystości szkolnej lub apelu 
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     w obecności społeczności szkolnej;  

3) wyróżnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły na spotkaniu Rad Klasowych Rodziców;  

4) list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i w zachowaniu, skierowany do rodziców 

ucznia;  

5) list gratulacyjny skierowany do rodziców absolwenta szkoły;  

6)  nagroda Dyrektora Szkoły przyznawana przez Radę Pedagogiczną za szczególne 

     osiągnięcia ucznia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz promocję 

szkoły;  

7) nagroda rzeczowa ufundowana ze środków Rady Rodziców.   

1a. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody.  

1b. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody: 

1) Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora 

umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący 

winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny. 

2)  Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane. 

3)  Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia w którym zastrzeżenia zostały 

dostarczone do sekretariatu Szkoły. 

4)  Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu który przyznał nagrodę  

z wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 

7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w 

terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie 

zastrzeżeń za zasadne. 

5) W przypadku gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje 

do Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do 

zastrzeżeń  

w terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie 

zastrzeżeń za zasadne. 

2. Za zachowanie niezgodne ze Statutem i wewnętrznymi regulaminami szkoły, wobec 

     ucznia mogą być zastosowane kary:  

1) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę; 

2) ustne upomnienie przez wychowawcę wobec klasy;   

3) nagana wychowawcy;  

4) nagana wychowawcy wobec klasy wraz z wpisem do dziennika;  

5) wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach wyjazdowych, imprezach klasowych 

i szkolnych;  

6) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą w obecności rodziców; 

7) za trzykrotne, celowe łamanie zasad ubierania się na terenie szkoły, wpisanie do dziennika 

oceny nagannej z zachowania;  

8) wyłączenie ucznia z udziału w reprezentacji szkoły (konkursy, zawody) na wniosek 

wychowawcy;  

9) upomnienie lub nagana udzielone przez Dyrektora Szkoły;  

10) upomnienie lub nagana udzielone przez Dyrektora Szkoły na apelu wobec 
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      społeczności szkolnej;  

11) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły na wniosek Szkolnej Komisji 

      Wychowawczej z jednoczesnym dołączeniem notatki do akt ucznia i powiadomieniem 

       rodziców oraz społeczności szkoły;  

12) przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Kar wymienionych w ust. 2 pkt. 1-5 udziela wychowawca.  

4. Kar wymienionych w ust. 2 pkt. 6-9 udziela Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy lub 

     Szkolnej Komisji Wychowawczej.  

5. O ukaraniu ucznia, wychowawca powiadamia pisemnie jego rodziców.  

 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 

§ 38a. 

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 

Środki wychowawcze 

 

§ 39. 

 

Szkoła podejmuje następujące środki wychowawcze:   

1) przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych z uczniem przez 

wychowawcę, Dyrektora Szkoły;  

2) rozmowy z rodzicami;  

3) odwiedziny w domach rodzicielskich- ustalenie form oddziaływań i pomocy 

wychowawczej;  

4) skierowanie sprawy do Szkolnej Komisji Wychowawczej.   
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§ 40. 

(uchylony) 

 

Odwołanie się ucznia od kary 

 

§ 41. 

 

1. Tryb odwołania się od kary:  

1) uczeń, jego rodzice, wychowawca, Samorząd Uczniowski ma prawo odwołania się od 

ustalonej kary w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia do osoby bądź organu, który udzielił kary;  

2) odwołanie się od kary wymienionej w §38ust.2pkt.6-9 może nastąpić na uzasadniony 

pisemny wniosek osób i organów wymienionych w pkt.1.   

2. Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary:  

1)  rozpatrzenie wniosku odwoławczego;  

2)  przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w szczególności Statutu;  

3) udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie7 dni od daty wpłynięcia wniosku 

odwoławczego o utrzymaniu bądź odwołaniu kary;  

4) odwołanie kary ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekające uprzednio udzielenie kary,  

w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach;  

5) zawieszenie warunkowo wykonania kary.  

2. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 

     środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 

     przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

3. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

     czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę 

     za niebyłą.  

 

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów 

 

§ 42. 

 

1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

     i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych 

     przez nią.  

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

     obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:  

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;  

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania 

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;  

3) uświadamianie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;  

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

(dostrzeżone zagrożenie należy usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły);  



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

59 

 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;  

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, zwrócenie się do 

nich o podanie celu pobytu na terenie szkoły oraz zgłoszenie faktu przebywania osób 

postronnych Dyrektorowi Szkoły lub skierowanie tych osób do Dyrektora;  

7) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów.  

3. Wcześniejsze zwolnienie dziecka ze szkoły jest możliwe jedynie na wniosek rodziców lub 

     w porozumieniu z wychowawcą, a opiekę na dzieckiem na terenie szkoły przejmuje rodzic 

     lub osoba przez niego wskazana.  

4. Wcześniejsze niż przewiduje plan lekcji zwolnienie uczniów jest możliwe jedyni 

      w przypadku, gdy o takim fakcie uczniowie zostali uprzedzeni co najmniej dzień 

      wcześniej.   

5. Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego 

     zabezpieczenia miejsca potencjalnie stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 

     oraz powiadomienia Dyrektora Szkoły. 

6. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę 

      lub lekarza, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy 

      odnotować w ,,zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).  

7. Opiekę nad uczniami w trakcie zajęć poza szkołą oraz podczas imprez sportowych, 

     turystycznych itp., organizuje się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

8. Uczniowie objęci dowozem organizowanym przez organ prowadzący mają praw do opieki 

     osoby do tego upoważnionej w autobusie szkolnym.  

Opieka na terenie szkoły 

 

§ 43. 

 

1. Celem zapewniania bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury 

     nauczycielskie. 

2. Organizacja opieki nad uczniami na terenie szkoły jest następująca:  

1) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

     nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia; 

2) w czasie przerw, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni planem 

    dyżurów nauczycielskich, zaś głównym celem pełnienia dyżuru jest zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom poprzez:  

              a) ścisłe przestrzeganie harmonogramu dyżurów,  

b) niezwłoczne, zaraz po dzwonku na przerwę, objęcie dyżuru w wyznaczonym 

miejscu,  

c) takie zorganizowanie dyżurów, które umożliwiałoby obserwowanie przez 

nauczyciela wszystkich uczniów znajdujących się w tym rejonie,  

d) zdecydowane reagowanie na sytuacje potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu 

uczniów,  
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e) opuszczenie rejonu dyżuru przez nauczycieli w ostatniej kolejności. 

3) nauczyciel pełni dyżur wg grafiku znajdującego się w pokoju nauczycielskim, w czasie 

którego:   

a) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku 

     udziela natychmiastowej pomocy, wzywa pielęgniarkę, powiadamia Dyrektora 

Szkoły, a po skończonym dyżurze - rodziców,  

b) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie 

dyżurów,  

c) dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów, zwraca uwagę uczniom, aby nie 

biegali, nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali z okien, nie zaśmiecali 

podłóg, nie przebywali bez potrzeby w ubikacjach, nie niszczyli roślin itp., 

d) odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów,  

e) pilnuje czystości,  

f) zwraca uwagę, aby uczniowie nie wchodzili do szatni bez wyraźnego powodu; 

4) w czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje nauczyciel, 

któremu powierzono zastępstwo;  

5) miejsce dyżuru wolno opuścić po zorganizowaniu zastępstwa;  

6) pierwszy dyżur rozpoczyna się o godz. 710. 

3. W szkole obowiązuje rejestr wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. Rejestr 

    wyjść grupowych prowadzi Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba. 

4. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy 

    opiekunów każdego wyjścia i podpis Dyrektora Szkoły. 

 

 

Bezpieczeństwo na wycieczkach i imprezach krajoznawczo-turystycznych 

 

§ 44. 

 

1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły,  

     a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy 

    (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).  

2. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana zgodnie  

     z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  

1) jeżeli grupa nie wyjeżdża poza wioskę i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 

powinien być jeden opiekun na 30 uczniów;  

2) jeżeli grupa wyjeżdża poza wioskę i korzysta z publicznych środków lokomocji, powinien 

być jeden opiekun na 15 uczniów;  

3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.  

3. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach wioski) oraz w imprezie 

     turystycznej, kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów na piśmie.  

4. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez 

     opiekuna i zatwierdzenia karty przez Dyrektora Szkoły.  

5. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel, który ukończył kurs kierowników 
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     wycieczek lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły inna pełnoletnia osoba będąca 

     instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, 

     organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu 

     kierowników wycieczek szkolnych. 

6. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie  

     o ukończeniu kursu dla kierowników obozów zaś opiekunem grupy może być każda osoba 

     pełnoletnia (po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły).  

7. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do „Zeszytu wyjść”.  

8. Pozostałe wymogi regulują odrębne przepisy.  

 

Bezpieczeństwo w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i pływalni 

 

§ 45. 

 

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

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami;  

2) zadbania o dobrą organizację zajęć, zdyscyplinowania uczniów w szatni przed lekcją  

    i na lekcji;  

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

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach;  

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

2. Nauczyciel wyjeżdżający z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do:  

1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu;  

2) sprawdzenia obecności;  

3) bezpiecznego przeprowadzenia uczniów do autobusu zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego;  

4) zapoznania z regulaminem pływalni i bezwzględnego przestrzegania go;  

5) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni;  

6) ponownego sprawdzenia obecności;  

7) właściwego nadzoru w czasie powrotu do wyznaczonego miejsca.  

 

Inne formy opieki nad uczniami 

 

§ 46. 

 

1. Szkoła otacza uczniów wszechstronną opieką a w szczególności:  

1) udziela pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i w tym celu wychowawca: 

a) współdziała z rodzicami, lekarzem i poradnią psychologiczno- pedagogiczną,  

b) prowadzi obserwację dziecka i kieruje go na badania,  

c) stosuje się do zaleceń uzyskanych od specjalistów,  

d) otacza indywidualną opieką ucznia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa 

i własnej wartości w środowisku rówieśniczym;  
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2) udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

    rodzinnej(losowej) i tym celu:  

        a) wychowawca przeprowadza wywiad z rodzicem, ustalając formę potrzebnej pomocy,  

        b) Dyrektor wnioskuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy 

            finansowej lub rzeczowej,  

        c) wychowawca otacza szczególną opieką dzieci z tych rodzin;  

3) zapewnia uczniom możliwość i warunki spożycia w szkole gorącego posiłku 

    jednodaniowego:  

a) uczniowie korzystający z posiłku wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty 

przygotowania posiłku,  

b) opłaty o których mowa wyżej mogą być wnoszone na rzecz konkretnego ucznia 

również przez instytucje lub osoby prawne,  

c) inne szczegółowe zasady odpłatności może określić Dyrektor Szkoły  

    w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  

2. W przypadku stwierdzenia patologii takich jak: narkomania, alkoholizm, kradzieże, 

     wagary, ucieczki z domu itp., wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia, 

     współpracuje z pielęgniarką oraz inspektorem komendy policji do spraw nieletnich.  

3. Szkoła współdziała w organizowaniu opieki zdrowotnej nad uczniami, współpracując 

     z Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej na zasadach określonych w rozporządzeniu MZ 

     i OS w sprawie zakresu organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami.  

4. Szkoła w ramach posiadanych środków finansowych przydziela stypendia za wyniki 

     w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z przyjętym regulaminem,  

     a w szczególności:  

1) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, 

w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być 

przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania 

w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;  

2) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać 

się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4;  

3) stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klasy IV 

do ukończenia pierwszego półrocza nauki;  

4) stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III;  

5) Dyrektor Szkoły powołuje Komisję stypendialną;  

6) średnią ocen, o której mowa w pkt. 1, ustala Komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego;  

7) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

wychowawca oddziału klasy składa do Komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek 

wraz ze swoja opinią Dyrektorowi Szkoły;  

8) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz  

    w półroczu;  
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9) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.  

 

Rozdział 7a 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

§ 46a. 

 

1. Ocenianie uczniów ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;  

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej;  

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;  

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie  

    i kierowanie się nimi we własnym działaniu;  

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.  

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

      do:  

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3a. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

     nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

     współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie 

     szkoły.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  
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3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

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

 

Obowiązki nauczyciela wynikające z wewnątrzszkolnego oceniania 

 

§ 46b. 

 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania;   

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych.  

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

      rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  

      i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

     do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

     edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

     niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych 

     zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.  

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

     zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

     opinii.  

5a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, na 

      podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 

      przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

     wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

     oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

     wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  
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7. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe.  

8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

9. Nauczyciele oceniają systematycznie i w sposób jawny dla uczniów jak i rodziców. 

     Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) uczeń i jego rodzice 

     otrzymują do wglądu. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać je cały rok szkolny. 

     Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

9a. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

       dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

       oceniania ucznia.  

11. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

       lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

       potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

       i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

       sprostanie tym wymaganiom.  

12. Nauczyciel ma obowiązek, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poinformować 

       uczniów o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pracy klasowej trwającej co 

       najmniej jedną godzinę lekcyjną. Sprawdzian taki może być jeden w ciągu dnia i nie 

       więcej niż trzy w ciągu tygodnia. Prawo to nie dotyczy kartkówek.  

13. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek umożliwić mu poprawę oceny.  

14. Pisemne pracy kontrolne nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i oddać w ciągu dwóch 

       tygodni.  

15. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych przez rodziców, nauczyciel musi 

       uwzględnić nieprzygotowanie się ucznia do zajęć odbywających się dzień po dniu. Uczeń 

       powinien to zgłosić przed lekcją. 

16. Nauczyciel ma obowiązek, w miarę możliwości, stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia 

       braków poprzez zindywidualizowanie wymagań, zajęcia wyrównawcze lub pomoc 

       innego rodzaju.  

17. Nauczyciele zobowiązani są ustalić przewidywaną ocenę śródroczną i roczną na miesiąc 

       przed zebraniem Rady Pedagogicznej. 

18. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 

       zakończeniem półrocza poinformować rodziców w formie pisemnej o przewidywanych 

       śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych (może być za pomocą środków 
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        komunikacji elektronicznej). 

19. Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne i roczne na tydzień przed 

       zebraniem Rady Pedagogicznej. 

20. Przewidywaną ocenę roczną należy zapisać w dzienniku lekcyjnym - wpisu dokonać 

       w kolorze zielonym. 

21. Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach 

       i problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych.  

22. O postępach podczas kształcenia na odległość uczniowie oraz ich rodzice są 

       informowani przez nauczycieli za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji 

       elektronicznej. 

 

§ 46ba. 

 

Kształcenie na odległość 

 

1. W przypadku organizacji kształcenia na odległość, z wykorzystaniem komunikacji 

     elektronicznej ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

     odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

     ucznia. 

3. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez: 

1) obserwację pracy ucznia; 

2) zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie; 

3) rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela; 

4) terminowe wykonywanie zadań; 

5) wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach; 

6) wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do 

wykonywania kolejnych zadań. 

4. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu. 

5. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

     wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych: 

1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji online; 

2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów; 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane  

w wyznaczonym terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez 

komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym 

wyprzedzeniem. Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu 

lekcji dla klasy; 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych; 

6) przygotowanie projektu przez ucznia. 
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6. Zasady organizacji kształcenia na odległość określają odrębne przepisy.  

 

 

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem 

 

§ 46c. 

 

Uczeń ma prawo:  

1) do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami;  

2) do informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania;  

3) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania;  

4) nie być odpytywanym i ocenianym 2 razy w półroczu po zgłoszeniu tego faktu 

nauczycielowi;  

5) do poprawiania każdej oceny w terminie ustalanym przez nauczyciela przedmiotu;  

6) do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole;  

7) do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną;   

8) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zachowania na wniosek rodzica bądź 

ucznia; 

9) do powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości 

 i umiejętności; 

10) do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności;  

11) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej na wniosek rodzica bądź ucznia na 

  zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu; 

12) do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania 

  fizycznego, informatyki- decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć 

  podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku 

  zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

  wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”; 

13) do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych; 

14) do otrzymania uzasadnienia otrzymanej oceny.  

 

 

Skala ocen śródrocznych i rocznych za osiągnięcia edukacyjne 

 

§ 46d. 

 

1. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami 

opisowymi.  

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego 
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etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, 

ustala się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący- 6;  

2) stopień bardzo dobry -5;  

3) stopień dobry -4;   

4) stopień dostateczny-3; 

5) stopień dopuszczający- 2; 

6) stopień niedostateczny -1.  

4. Oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5 są ocenami pozytywnymi 

     natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa  

     w ust. 1 pkt. 6  

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej obowiązują następujące wymagania 

    edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:  

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  

b) w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu 

nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania 

wykraczające poza program nauczania,  

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

     sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie,  

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  

    w nowych sytuacjach;  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 

     nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

podstawowe wymagania zawarte w programie;  

b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania 

    teoretyczne lub praktyczne;  

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem 

     nauczania w danej klasie konieczne od dalszego kształcenia;  

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
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a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki,  

b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

    trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:   

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  

    w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

z tego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.  

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

    śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.  

7. Najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

    wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

     klasyfikacyjnych.  

8. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości 

    o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany do dyrektora szkoły 

    wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie 

    i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą 

     rozpatrywane.  

9. Uczeń lub rodzic może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z najwyżej trzech 

      zajęć edukacyjnych i wyłącznie o jeden stopień wyżej.  

10. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

       ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.  

11. Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, 

      wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed zebraniem 

       klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.  

13. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

14. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz  

z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w Statucie.  

15. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

 od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.  

16. Ustalone przez nauczycieli oceny śródroczne i roczne zatwierdzane są na klasyfikacyjnym 

 zebraniu rady pedagogicznej.  

17. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia 

na odległość. 

 

Skala ocen bieżących 
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§ 46e. 

 

1. W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 

     prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego 

     sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach: 

1) czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści);  

2) pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność 

logiczna wypowiedzi pisemnych);  

3) wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie 

poleceń);  

4) obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych 

i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne); 

5) wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, 

    społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk); 

6) działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);  

7) rozwój ruchowy; 

8) korzystanie z komputera;  

9) język obcy nowożytny. 

2. W oddziałach klas I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

     edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej mogą być ocenami opisowymi.  

3. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 

    mniejszości narodowej w oddziałach klas IV-VIII szkoły podstawowej za wyjątkiem 

    wychowania fizycznego ustala się w skali od 1 do 6 z uwzględnieniem plusów i minusów.  

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

     przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

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

     jak powinien dalej się uczyć.  

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny bez plusów i minusów są 

     identyczne z wymaganiami na oceny śródroczne i roczne.  

6. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę.  

7. Ocenę z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający w pełni wymogów określonych na daną 

     ocenę.  

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

    w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

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

    fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na 

     rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

9. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 

     mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

      specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

      umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

10. Zasady zdobywania ocen z danego przedmiotu przedstawia rodzicom i uczniom 

       nauczyciel na początku roku szkolnego.  
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11. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych są zawarte 

      w przedmiotowych systemach oceniania.  

 

Sposoby uzasadnienia ustalonej oceny 

 

§ 46f. 

 

1. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi każdą ustaloną cenę, w czasie zajęć 

     edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po odpowiedzi ustnej lub pracy 

     pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając ocenę nauczyciel ma 

     obowiązek:  

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania;  

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia;  

3) wskazać uczniowi jak powinien dalej uczyć się.  

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi lub wniosek w bezpośredniej rozmowie. 

3. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie 

     najkrótszym po wniesieniu prośby (w trakcie kształcenia na odległość może być za 

     pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

 

Sposoby udostępniania dokumentacji oceniania ucznia 

 

§ 46g. 

 

1. W przypadku oceny z pracy pisemnej nauczyciel przedkłada do wglądu pracę ucznia 

     (praca klasowa, sprawdzian, test, kartkówka).  

2. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu w czasie zajęć 

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

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

     wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz 

     z udzielonych wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej 

     uczyć się, aby pokonać trudności.  

3. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 

     najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia. 

4. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.  

5. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił 

     sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale– 

     obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej prac 

     pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny 

     i krótkie jej omówienie z uczniem.  

6. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu 
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     z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć 

     edukacyjnych.  

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela 

     danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:  

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie 

z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;  

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia 

po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.   

8. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

     pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia 

     sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.   

9. W przypadku oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel powołuje się na zasady 

     wewnątrzszkolnego oceniania szkoły, szczegółowe zasady oceniania na przedmiocie oraz 

      przechowywane prace pisemne ucznia (sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki).  

10. Uzasadnienie rodzicowi powinno odbyć się w obecności zainteresowanego ucznia. 

      Decyzję o tym podejmuje nauczyciel przedmiotu. 

11. Gdy przedstawione uzasadnienie nie spełnia oczekiwań ucznia lub rodzica, nauczyciel 

      może przeprowadzić sprawdzian weryfikujący wiadomości i umiejętności ucznia. 

12. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

      dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego 

       rodzicom:  

1) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej 

oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który 

należy złożyć w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu;  

2) Dyrektor Szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. 

Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora 

szkoły lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela;   

3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji oceniania ucznia 

odbywa się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia  

4)  wniosku w sekretariacie szkoły. 

 

Skala ocen zachowania 

 

§ 46 h. 

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania w oddziałach klas I- III są 

     ocenami opisowymi.  

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w oddziałach klas IV-VIII szkoły podstawowej  
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     ustalane są według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie; 

6) naganne.  

3.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

      podstawowe obszary:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

4.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

      zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub 

      odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

      albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – 

      pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie 

     o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

     intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

     zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

7. Uzyskana śródroczna i roczna ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne 

     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz na promocję do oddziału klasy 

     programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

 

Kryteria oceniania zachowania uczniów 

 

§ 46 i. 

 

1. Ocena zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do 

     samokontroli i samowychowania.  

2. W ocenianiu zachowania uczniów uwzględnia się pozytywne i negatywne przejawy 

     postępowania i działalności ucznia i odpowiednio się je punktuje. 

3. Do oceny zachowania bierze się pod uwagę wszystkie odpowiednio punktowane kryteria 

     pozytywnych i negatywnych przejawów postępowania ucznia znajdujące się 

     w szczegółowych kryteriach oceny zachowania uczniów.   

4. Przy ustalaniu oceny zachowania w oddziałach klas I-III wychowawca bierze pod uwagę 

     następujące zachowania i przejawy działalności uczniów:  
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1) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) przygotowanie się do zajęć, w szczególności:  

- wyposażenie w przybory i pomoce niezbędne do pracy na lekcjach, 

- odrabianie prac domowych (ustnych i pisemnych), 

- pozytywny udział w lekcjach.  

b) systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne (wagary, dni nieusprawiedliwione, 

spóźnienia),  

c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, w szczególności udział w konkursach 

wewnątrz i zewnątrz szkolnych. 

2) Aktywność społeczną ucznia: 

a) czynny udział w życiu oddziału klasy i szkoły:  

- pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,  

- dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych,  

- wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,  

- wywiązywanie się z zadań powierzonych przez oddział klasy,  

- inicjatywa i pomysłowość ucznia dotycząca życia oddziału klasy i szkoły.  

3) Kulturę osobistą ucznia: 

a) zachowanie w szkole i poza nią, 

b) kultura słowa (w stosunku do kolegów i osób dorosłych), 

c) dbałość o higienę osobistą. 

5.Ocenianie zachowania uczniów począwszy od kl. IV szkoły podstawowej odbywa się 

   według kryteriów:  

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

a) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do 

naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku, 

b) wyróżnia się kulturą osobistą,  

c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,  

d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie 

przyjętych norm estetycznych- na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój 

galowy,  

e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności, 

f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

g) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – ma osiągnięcia 

pozaszkolne,  

h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;  

i) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia,  

j) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,  

k) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;  

l) pozytywnie angażuje się w akcje społeczne;  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  
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a) bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do 

naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku; wyróżnia się kulturą 

osobistą,  

b) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;  

c) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie 

przyjętych norm estetycznych- na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój 

galowy,  

d) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich 

nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem, 

e) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

f) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,  

g) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia,  

h) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,  

i) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów,  

j) pozytywnie angażuje się w akcje społeczne; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne,  

b) cechuje go kultura osobista,  

c) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie 

przyjętych norm estetycznych- na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój 

galowy,  

d) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,  

e) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia,  

f) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa,  

g) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,  

h) nie spóźnia się na zajęcia,  

i) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

a) przeważnie przestrzega regulaminu szkoły a stosowane środki zaradcze odnoszą 

pozytywny skutek,  

b) dba o swoje zdrowie i higienę osobista,  

c)  stara się wyrażać w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów,  

d)  stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań,  

e)  stara się dbać o mienie swoje, kolegów oraz szkoły,  

f)  stara się nie uczestniczyć w konfliktach; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a)  nie wywiązuje się z obowiązków ucznia,  

b)  nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego 

     zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, 

c)  ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły,  

d)  nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą,  

e)  wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje,  

f)  niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,  
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g)  działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce,  

h)  ulega nałogom i namawia do nich innych,  

i)  nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

a)  nie wywiązuje się obowiązków ucznia,  

b)  nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego 

     zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, 

c)  ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły,  

d)  ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób  

     i środowiska;   

e)  bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach,  

f)  dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne,  

g)  działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;  

h)  pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub nadzorem 

     policyjnym,  

i)  nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.  

6. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy 

     informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

     z zachowania.  

7. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości 

     o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek 

     o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie  

     i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą 

     rozpatrywane.  

8. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny 

     zachowania o jedną wyżej.  

9. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy oddziału klasy, który 

     ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie analizuje zachowanie ucznia  

     w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.  

10. Zespół nauczycieli o którym mowa w ust. 9 analizuje również zgodność wystawienia 

       przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje 

      dyrektora szkoły.  

11. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca oddziału klasy 

       i informuje o niej ucznia i jego rodziców.  

12. Ustalone przez wychowawcę oceny zachowania zatwierdzane są na klasyfikacyjnych 

       radach pedagogicznych. 

13. Ocenianie zachowania uczniów w czasie kształcenia na odległość może polegać na 

      podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności 

      szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego 

      systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.  

14. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, 

      którą odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem 

      poczty elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form 
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      grzecznościowych).  

15. W trakcie kształcenia na odległość z wykorzystaniem np. wideokonferencji można wziąć 

      pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji m.in. czy 

      przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

 

  Klasyfikacja 

 

§ 46j. 

 

1. Uczniów klasyfikuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

2. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej.  

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

     ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

     klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w tym 

     tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju 

     ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.   

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

     poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym 

      rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej  

5a. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję 

      ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel 

      zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze 

      sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinna itd. 

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

    ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo 

    wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

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

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

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

     w oddziałach klas I- III w przypadku:  

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

zajęć;  

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

8. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.  

9. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej;  

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

w oddziale klas programowo niższych;  
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3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo 

najwyższej.  

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

       promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły   

11. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

       laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

       edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

       laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub 

       tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

       rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

       edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

12. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie 

       otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej. 

13. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku 

       szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do egzaminu. 

14. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

       z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasy ósmej wyższe od 

       oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu w ostatnim roku nauki szkoły 

       podstawowej. 

15. 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 odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

       klasyfikacja. 

16. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

       nieklasyfikowaniem (może być za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§ 46 k. 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

     klasyfikacyjny.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

     egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

     obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych techniki, 

     plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie 

     ustala się dla niego oceny zachowania.  

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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     fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

6. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

     pisemnej i ustnej komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

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

     zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Jeżeli nie ma żadnych 

     przeciwskazań ani przeszkód, egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony zdalnie 

     (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

     usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

     realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:  

1)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2)  nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

       lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja  

       w skład której wchodzą:  

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora –jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.   

11. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.  

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

       obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych z których 

       uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.  

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierając 

       w szczególności:  

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

2)  imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;  

3)  termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4)  imię i nazwisko ucznia;  

5)  zadania egzaminacyjne;  

6)  uzyskane oceny klasyfikacyjne. 

13a. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

        wypełnia się zdalnie. 

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

       odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

       praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

       nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub 

      „nieklasyfikowana”.  

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

       klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy 

       w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).  



Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

 

80 

 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

       niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

       w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 46l. 

 

1. Począwszy od oddziału 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. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

     poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 

     z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

     ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

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

     zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

      tygodniu ferii letnich.  

4a. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin poprawkowy może być 

      przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

     komisji wchodzą:  

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

    W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

    prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego 

    w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

     w szczególności:  

1)  nazwę zajęć edukacyjnych;  

2)  skład komisji;  

3)  termin egzaminu poprawkowego;  

4)  imię i nazwisko ucznia;  

5)  zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

7a. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół 

      wypełnia się zdalnie. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
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     odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

     praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

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

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

       klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.  

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

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

       egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć 

       z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

       warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.   

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

       ostateczna.   

 

Promowanie 

 

§ 46ł. 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 

        klasy programowo wyższej.  

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

       wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada 

       pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału 

       klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć 

       ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na 

     wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

     pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału 

     klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  

     i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

    przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  

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

     oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał 

      roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.  

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

     o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

     intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

     uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 

     terapeutycznym.  

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

     rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

      klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę 
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     klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej 

     z wyróżnieniem.  

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

     rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych c 

     najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnienie.  

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i/lub etykę do 

     średniej ocen wlicza się także obie roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

     ocenie zachowania. 

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

       klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 

       szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 

       („religia/etyka), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.  

12. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

      edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego; 

   2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

       z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

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

15. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.12 powtarza ostatni oddział 

       klasy i przystępuje do egzaminu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza. 

16. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

       o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

       intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym postanawia rada pedagogiczna 

       uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 

       terapeutycznym.  

 

§ 46m. 

 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

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

     roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

     zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 

     ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

     klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

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

     wychowawczych. 

1a. Zastrzeżenia mogą być wniesione za pośrednictwem dostępnych narzędzi komunikacji 

     elektronicznej. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
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     roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

    dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 

3. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danym oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

     edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób 

     prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela 

     prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

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

5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

     komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

     a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

     Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

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

     praktycznego. W przypadku przeprowadzania sprawdzianu z wykorzystaniem środków 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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      komunikacji elektronicznej protokół wypełnia się zdalnie. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

     ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

     Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może 

     być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

     w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

     wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki  

     i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od 

       dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

§ 46n. 

(uchylony) 

 

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty 

 

§ 46o. 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 

    2017 w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki 

     i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkoły podstawowej. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe i jest 

     przeprowadzany w 3 kolejnych dniach, w których uczeń zdaje: 

1)  pierwszego dnia - język polski; 

2)  drugiego dnia matematykę; 

3)  trzeciego dnia język obcy nowożytny i jeden przedmiot do wyboru spośród 

     przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

4. Egzamin ósmoklasisty: 

1)  z języka polskiego — trwa 120 minut; 

2)  z matematyki — trwa 100 minut; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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3)  z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w Ustawie —

trwa po 90 minut. 

5. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych 

    nowożytnych: angielskiego, niemieckiego. 

6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

    sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

     niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

     niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

     intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

     ósmoklasisty. 

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

     niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

     dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

     ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1)  nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2)  przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

     egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której 

     jest uczniem. 

9.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

      przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów  

     w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, n 

     udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

     przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor 

     szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

10.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

11. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

      ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty 

      może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

11. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej 

       komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo 

       pełnoletnim uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu 

       ósmoklasisty. 

12. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

       o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, 

       przedkłada się Dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku 

       szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być: 

2) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji  

egzaminacyjnych; 
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3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający 

upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

14. Osoby, o których mowa w ust. 2, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu 

       ósmoklasisty. 

15. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

       z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa 

       egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej 

       komisji egzaminacyjnej. 

16.  Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

        Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu 

        ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji 

       egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady 

       przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w Ustawie, 

       uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

18. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach 

       przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

       wpisuje się „100 % punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 46p. 

(uchylony) 

 

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

 

§ 47. 

1. (uchylony) 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowych- okrągłych i stempli zgodnie z obowiązującymi 

     przepisami.  

3. Szkoła posiada pieczęcie urzędowe zawierające nazwę:  

1) Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie. 

4. Szkoła używa pieczęci wg wzorów: 

1)  mała okrągła z godłem państwa i napisem w otoku:  

                   Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

2)  duża okrągła z godłem państwa i napisem w otoku:  

                   Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

3)   mała okrągła o treści:   

                                                          Biblioteka    

                                                     z napisem w otoku: 

                  Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

4a.   Szkoła używa stempla podłużnego wg wzoru: 
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Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

33-260 Gręboszów 136 

NIP:                Regon: 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

6. Regulaminy określające działalność organów szkoły wynikające z celów i zadań nie mogą 

    być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu.  

7. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.  

8. Szkoła posiada własną obsługę administracyjno-finansową. 

9. Dyrektor po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje jego jednolity tekst.  

 

                                                                       § 48. 

 

1. Zatwierdzenie Statutu Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego  

w Gręboszowie nastąpiło Uchwałą nr 3/2020/2021 Rady Pedagogicznej z dnia 24 września 

2020r. 

2. Traci moc Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie 

zatwierdzony Uchwałą nr 9/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2019r. 

3. Statut Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gręboszowie wchodzi  

    w życie z dniem  25 września 2020r. 

 


