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Rozdział 1 
Postanowienia wstępne 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa nr 222 imienia Jana Brzechwy, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią 
szkołą publiczną. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w Warszawie przy ulicy Esperanto 7a. 
3. Obwód szkoły jest zgodny z ustaleniami organu prowadzącego. 

§ 2. 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5. 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

Rozdział 2 
Cele i zadania szkoły 

§ 3. 

1. Szkoła realizuje następujące cele: 
1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego 

wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania działań arytmetycznych, posługiwania 
się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do 
bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, 
zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 
przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających 
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego; 

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i systematycznego, traktowania wiadomości 
przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny 
prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, w tym: 

a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 
b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich; 
6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne 

zdolności twórcze; 
7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

realistycznych od fantastycznych; 
8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 

kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu; 
9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 
10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans 

oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci; 
11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowania w społeczności 

szkolnej; 
12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, 

wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; 
13) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród uczniów zagrożonych 

uzależnieniami; 
14) kształtuje świadomość ekologiczną; 
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15) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej oraz 
umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w pespektywie kultury 
europejskiej; 

16) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 
17) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne; 
18) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty 

lokalnej; 
19) umożliwia kulturalne spędzanie czasu wolnego; 
20) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych 

celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów; 
21) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 
22) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań 

prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, 
plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

23) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym 
i odpowiedzialności za zbiorowość; 

24) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
altruizmu, patriotyzmu, szacunku do tradycji, poprzez wskazywanie wzorców 
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi 
ucznia (rodzina, przyjaciele); 

25) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób; 
26) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
27) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 
28) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć otaczający świat; 
29) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
30) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji. 
2. Na pierwszym etapie – edukacji wczesnoszkolnej – w klasach I-III szkoła rozwija 

i ukierunkowuje ciekawość poznawczą dziecka, wyposaża je w narzędzia umożliwiające 
aktywność badawczą, rozwija wrażliwość estetyczną oraz stwarza warunki do rozwoju 
wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej; pokazuje dziecku 
złożoność świata oraz miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym 
i kulturowym. 

3. Na drugim etapie kształcenia w klasach IV-VIII szkoła stwarza uczniom warunki do 
nabywania wiedzy i umiejętności, umożliwia rozwijanie ciekawości poznawczej 
i aktywności intelektualnej uczniów, promuje twórcze postawy, wspomaga rozwój 
zainteresowań, uczy życia i aktywności w grupie rówieśniczej, rozwija aktywność szkolną, 
kształtuje zdolność dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, kształtuje 
zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego. 

4. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów poprzez: 
1) nawiązanie kontaktu z domem rodzinnym ucznia; 
2) zapoznanie się z warunkami, w jakich uczeń się wychowuje; 
3) wpajanie konieczności przestrzegania zasad współżycia społecznego w szkole i poza nią. 
5. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz swoich możliwości, 

a w szczególności: 
1) umożliwia uczniowi spędzanie czasu poza godzinami lekcyjnymi w sposób kulturalny 

poprzez wyjścia do kina, teatru, na wystawy oraz wyjazdy na wycieczki; 
2) dba o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie ucznia organizując dodatkowe zajęcia 

rekreacyjno-sportowe. 
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§ 4. 

1. Szkoła realizuje zadania w zakresie podtrzymania tożsamości narodowej poprzez: 
1) organizowanie uroczystości szkolnych; 
2) aktywny udział uczniów w apelach; 
3) udział w wycieczkach i zajęciach pozaszkolnych; 
4) uwzględnianie treści historycznych i patriotycznych na wszystkich przedmiotach nauczania 

i zajęciach pozalekcyjnych; 
5) prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z planami wychowawczymi poszczególnych 

oddziałów; 
6) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych; 
7) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych. 
2. Placówka umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 
1) realizowanie indywidualnych programów nauczania; 
2) wdrażanie i realizowanie programów innowacyjnych i eksperymentalnych; 
3) organizowanie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

i mobilizowanie do udziału w różnego rodzaju konkursach. 
3. Szkoła wyposaża uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych w bezpłatne 

podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z zasadami 
określonymi w odrębnych przepisach. 

§ 5. 

1. Szkoła zobowiązana jest do opieki nad uczniami podczas zajęć przez nią organizowanych. 
2. Opieka nad uczniami przebywającymi w szkole sprawowana jest poprzez: 
1) sumienne pełnienie dyżurów nauczycielskich na przerwach międzylekcyjnych, od 

momentu wyjścia uczniów na przerwę do momentu jej zakończenia; 
2) otaczanie opieką dzieci wymagających pomocy, zintegrowanie zespołów klasowych; 
3) wdrażanie do wzajemnej pomocy koleżeńskiej. 
3. Indywidualną opieką powinni być otoczeni w szczególności: 
1) uczniowie klas I w ramach świetlicy; 
2) uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy kierowani są przez pielęgniarkę szkolną do 

odpowiednich specjalistów; 
3) uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej, potrzebujący dodatkowej opieki bądź 

doraźnej pomocy, którzy mogą m.in. otrzymywać bezpłatne obiady i w miarę możliwości 
finansowych szkoły, zasiłki losowe. 

4. Opieka nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych, zapewniana jest przez nauczycieli 
i innych pracowników szkoły wyznaczonych przez dyrektora na opiekunów wycieczki, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. W wycieczkach mogą także uczestniczyć rodzice, za 
zgodą dyrektora szkoły i na zasadach określonych przez kierownika wycieczki. 

5. Szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają 
w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające 
zapewnienia opieki w szkole – na wniosek rodzica. 

§ 6. 

1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizuje opiekę nad dziećmi 
niepełnosprawnymi. 

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji 
i ochrony zdrowia. 
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§ 7. 

1. Szkoła posiada Program Wychowawczo-Profilaktyczny dostosowany do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, które stanowią odrębne 
dokumenty. 

2. Szkoła przeprowadza corocznie diagnozę 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 i problemów społeczności szkolnej. 

3. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, szkoła opracowuje na każdy rok szkolny 
aktualizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, obejmującą treści i działania 
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania 
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

§ 8. 

Szkoła wyznacza priorytety wychowawcze, które są zawarte w Programie Wychowawczo-
Profilaktycznym i obowiązują w danym roku szkolnym. 
 

Rozdział 3 
Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 9. 

Organami szkoły są: 
1) dyrektor szkoły; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorząd uczniowski; 
4) rada rodziców. 

§ 10. 

Wszystkie organy szkoły uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być 
sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem Szkoły. 

§ 11. 

1. Zadania dyrektora szkoły, to w szczególności: 
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców; 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących i czuwanie nad ich zgodnością z przepisami prawa; 
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i radę rodziców, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe 
wykorzystanie; 

6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 
8) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 
9) powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie go po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej; 
10) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych 

w zakresie zezwoleń na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą oraz przeprowadzanie 
egzaminu klasyfikacyjnego; 
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11) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu Szkoły przez wszystkich członków 
społeczności szkolnej; 

12) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 
13) organizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia posiadającego orzeczenie o takiej 

potrzebie; 
14) zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza; 
15) rozstrzyganie spraw spornych między organami szkoły; 
16) dbanie o powierzone mienie; 
17) dopuszczanie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej; 
18) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami; 
19) ustalanie na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 
rodziców, zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym; podawanie corocznie tych 
informacji do publicznej wiadomości, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych 
w poprzedzającym roku szkolnym; 

20) ustalanie szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 
edukacyjnych; 

21) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych 
oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 

22) prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli; 
23) dokonywanie oceny pracy nauczycieli lub oceny dorobku zawodowego za okres ich stażu; 
24) rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły jeżeli rada pedagogiczna 

nie podejmie stosownej uchwały; 
25) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII. 
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami i w szczególności decyduje w sprawach: 
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

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

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników. 
3. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły 
ze szczególnym uwzględnieniem jakości pracy szkoły. 

4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o wstrzymaniu 
wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organy: prowadzący i nadzorujący 
szkołę. Organ sprawujący nadzór nad szkołą uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 

5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami szkoły. 
6. Dyrektor nadzoruje prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i innej dokumentacji, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
7. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
8. Dyrektor współdziała z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych. 
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9. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

10. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia. 

11. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką lub higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem 
stomatologiem, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, 
w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia, celem właściwej realizacji tej 
opieki. 

12. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły po wyczerpaniu w stosunku do ucznia wszystkich możliwych oddziaływań 
wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa 
szkolnego, dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, 
policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych. 

13. Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły, gdy w szczególności: 

1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą 
efektów; 

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne 
działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa; 

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów; 
4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a jego zachowanie wykracza poza 

ustalone normy społeczne; 
5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie 

podejmowane i udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia 
i życia ucznia i innych osób; 

6) uczeń notorycznie łamie postanowienia Statutu Szkoły; 
7) uczeń popełnia czyny karalne i inne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 12. 

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa Prawo Oświatowe i wydane na jej 
podstawie przepisy wykonawcze. 

§ 13. 

1. Zadania wicedyrektora szkoły określa dyrektor. 
2. Wicedyrektor w ramach swoich kompetencji w szczególności: 
1) posiada uprawnienia do używania pieczęci na dokumentach szkolnych, w przypadku 

nieobecności dyrektora, oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego 
zadań i kompetencji; 

2) z upoważnienia dyrektora szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników, 
ma prawo do przydzielania im zadań służbowych i wydawania poleceń; 

3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo-
opiekuńczego w szkole; 

4) ma prawo do formułowania oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres ich stażu oraz 
przygotowania projektu oceny pracy nauczycieli podległych mu bezpośrednio; 

5) posiada prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar 
porządkowych dla tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym. 

3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności, 
zgodnie z udzielonym przez dyrektora pełnomocnictwem. 
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§ 14. 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, opieki, wychowania i profilaktyki. 

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

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych oraz w miarę bieżących 
potrzeb. 

5. Szczegółowe zasady działania oraz kompetencje rady pedagogicznej określa regulamin 
rady pedagogicznej, który jest odrębnym dokumentem. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich przez radę rodziców; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

6) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów. 
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego 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) powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz 
odwoływanie z tych stanowisk; 

6) zestaw programów nauczania na dany rok szkolny; 
7) szkolny plan nauczania w przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
8) wnioski o zgodę na indywidualny program lub tok nauki; 
9) kandydatów do stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe; 
10) wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 
8. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu Szkoły lub jego zmian. 
9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
10. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie 
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania wniosku. 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 

12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 
protokołowane. 

13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
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14. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby, 
zapraszane przez jej przewodniczącego, na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

§ 15. 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów w szkole. 
3. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec dyrektora, nauczycieli i rodziców. 
4. Samorząd w swoich działaniach kieruje się zasadami demokracji. 
5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

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

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
6. Szczegółowe zasady działania samorządu uczniowskiego określa regulamin działalności 

samorządu uczniowskiego, który stanowi odrębny dokument. 
7. Na zaproszenie dyrektora szkoły samorząd może uczestniczyć w niektórych posiedzeniach 

rady pedagogicznej i rady rodziców. 
8. Organy szkoły mają obowiązek ustosunkować się do zgłaszanych przez samorząd 

uczniowski wniosków i opinii w terminie siedmiu dni. 
9. W sytuacjach naruszania regulaminu działalności samorządu uczniowskiego lub zagrożenia 

praw uczniowskich, na wniosek samorządu uczniowskiego, interwencję podejmuje opiekun 
samorządu w porozumieniu z pedagogiem szkolnym. 

10. W sytuacjach wyjątkowo skomplikowanych wszelkie spory na terenie szkoły rozstrzyga 
dyrektor w oparciu o Statut Szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 

11. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
12. Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności: 
1) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 
2) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 
3) przygotowywanie do podejmowania pracy w wolontariacie; 
4) umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych 

lub samotnych; 
5) pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach szkolnych; 
6) promowanie życia bez uzależnień; 
7) ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami. 
13. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie 

i rodzice. 

§ 16. 

1. Rada rodziców jest organem kolegialnym, którego głównym zadaniem jest wspieranie 
działalności statutowej szkoły. 

2. Rada rodziców może wyrażać wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, kierując je 
na piśmie do dyrektora szkoły, który w terminie 7 dni udziela pisemnej odpowiedzi. 
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3. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: 
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym, 
skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane 
do uczniów, rodziców i nauczycieli; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania 
w szkole; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
4) wyrażanie, na wniosek dyrektora szkoły, opinii o pracy nauczyciela, który podlega ocenie 

dorobku zawodowego za okres stażu lub gdy dokonywana jest ocena pracy nauczyciela; 
5) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
6) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady; 
7) uchwalanie propozycji wysokości dobrowolnych składek rodziców uczniów szkoły na 

fundusz rady rodziców; 
8) podejmowanie ewentualnej współpracy z innymi radami rodziców i określenie jej zasad; 
9) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

10) opiniowanie propozycji dyrektora dotyczącej zestawu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, 
w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika; 

11) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych wprowadzanych do szkolnego planu 
nauczania. 

4. Prezydium rady rodziców organizuje prace rady i realizuje jej zadania i kompetencje rady 
pomiędzy jej zebraniami. 

5. Rada rodziców może ponadto: 
1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 
2) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powoływanego przez organ 

nadzoru pedagogicznego do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny jego pracy; 
3) delegować swoich dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły. 
6. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły wobec innych organów szkoły. 
7. Uchylony. 
8. Rada rodziców ustala regulamin swojej działalności, który w szczególności określa: 
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2) tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych; 
3) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł, zbieranych w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 

§ 17. 

Uchylony 

§ 18. 

1. Organy szkoły zobowiązane są do informowania o swoich decyzjach oraz wyjaśniania 
swoich motywów działania na prośbę innych organów. 

2. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, 
przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 
uprawnionego do rozwiązania danego problemu. 

3. Kolegialne organy szkoły mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych 
organów w celu wymiany informacji i poglądów. 
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4. Spory między organami rozstrzyga komisja rozjemcza, w skład której wchodzą po jednym 
przedstawicielu każdego z organów będących w sporze oraz przedstawiciel organu, który 
nie pozostaje w sporze. Rozstrzygnięcie komisji rozjemczej zapada bezwzględną 
większością głosów. 

§ 19. 

1. Jeżeli jeden z organów lub pracowników szkoły uważa, że jest w stanie konfliktu z innymi 
organami lub pracownikiem i, że wszystkie możliwości porozumienia zostały wyczerpane, 
może zwrócić się pisemnie do dyrektora lub rady pedagogicznej z prośbą o mediację. 

2. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami szkoły oraz podejmowanie 
ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora szkoły. 

3. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły dyrektor jest zobowiązany zapoznać 
się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

4. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole – strony 
sporu. 

5. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, dyrektor informuje na piśmie 
zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

6. Jeżeli w sporze między organami, stroną jest dyrektor szkoły, rozstrzygnięcia dokonuje 
zespół mediacyjny. 

7. Zespół mediacyjny w liczbie 5 osób jest powoływany spośród członków rady 
pedagogicznej. 

8. Zespół mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub 
dyrektora szkoły. 

9. Zespół mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły, a dyrektorem 
szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując 
bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

10. Zespół mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie. 
11. O swojej decyzji zespół mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z pełnym 

uzasadnieniem. 
12. Decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna. 

§ 20. 

Jeżeli istnieje konflikt między dyrektorem, a radą pedagogiczną lub radą rodziców, mediację 
powinien podjąć organ prowadzący lub nadzorujący szkołę. 

§ 21. 

Mediacja powinna rozpocząć się 14 dni po pisemnym zgłoszeniu. 

Rozdział 4 
Organizacja pracy szkoły 

§ 22. 

Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. Uczniowie podzieleni są na oddziały realizujące 
treści określone w podstawach programowych. 

§ 23. 

Organizację pracy szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, 
opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie szkolnego planu nauczania, zatwierdzony 
przez organ prowadzący szkołę, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe 
i organ nadzoru pedagogicznego, w terminach i na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 
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§ 24. 

Tygodniowy rozkład zajęć zawiera organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych 
zajęć edukacyjnych. 

§ 25. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział uczniów, którzy w jednorocznym 
kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 
określonych planem nauczania zgodnym z podstawą programową i programem wybranym 
przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 
liczących nie więcej niż 25 uczniów, ale: 

1) w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego 
w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany 
oddział, jeżeli liczba uczniów jest powyżej 25 uczniów; 

2) dyrektor szkoły może odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 
liczbę 25 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego; 

3) liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej 
niż o dwóch uczniów; 

4) jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 
zgodnie z pkt. 2 i pkt. 3 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera 
nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym 
oddziale; 

5) oddział w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. 2 i pkt. 3, może funkcjonować 
ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

§ 26. 

1. Dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym tworzony jest oddział 
realizujący program wychowania przedszkolnego. 

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców, zgodnie 
z zasadami i kryteriami rekrutacji zawartymi w elektronicznym systemie rekrutacji 
prowadzonym przez m. st. Warszawę. 

3. Dla oddziału przedszkolnego tworzy się specjalną salę dydaktyczną. 
4. Dyrektorem oddziału przedszkolnego jest dyrektor szkoły. 
5. Nauczyciele zatrudnieni w oddziale przedszkolnym włączeni są do rady pedagogicznej. 
6. Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego mają prawo wybrać swojego przedstawiciela do 

rady rodziców. 

§ 27. 

1. Zadania oddziału przedszkolnego to w szczególności: 
1) zapewnianie opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 
2) zapewnianie warunków do pełnego rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego 

i poznawczego dzieci, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, 
w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej 
i wyznaniowej; 

3) realizowanie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego; 

4) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu 
i przygotowaniu go do nauki w szkole; 

5) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę 
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie 
placówki oraz z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, poza placówką 



Statut Szkoły Podstawowej nr 222 w Warszawie 

 

13 

6) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej dzieci; 
7) organizowanie wsparcia dla dzieci i ich rodzin, którym z powodu warunków rodzinnych 

lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna. 
2. Cele i zadania oddziału przedszkolnego: 
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości, 

z  uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji i ograniczeń; 
2) wyposażenie dziecka w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny 

do podjęcia nauki w szkole; 
3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami 

postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne zachowanie; 
4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu, 

w  celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 
3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w szkole oraz w czasie zajęć poza 

szkołą: 
1) oddziały przedszkolne przyjmują dzieci pięcioletnie i sześcioletnie w celu umożliwienia im 

odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami 
praw; 

2) dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego oraz inne, dla których dyrektor 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, podjął decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego, mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 
7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 9 lat; 

3) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25; 
4) opiekę nad dziećmi w oddziale sprawuje jeden nauczyciel; 
5) czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin 
w tygodniu; 

6) oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00; 
7) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut; 
8) czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 5-6 lat wynosi ok. 30 minut; czas oraz 

formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci; 
9) w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane dodatkowe zajęcia ze środków organu 

prowadzącego; liczbę godzin oraz rodzaj zajęć corocznie określa arkusz  organizacji pracy 
szkoły; 

10) zajęcia dodatkowe organizowane są po realizacji podstawy programowej; 
11) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do 
możliwości rozwojowych dzieci i nie powinien przekraczać 30 minut. 

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły: 
1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka dokonywane jest przez rodziców lub upoważnioną 

przez nich osobę; 
2) upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej i zawiera imię, nazwisko oraz nr 

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej, która może być poproszona 
o jego okazanie; 

3) dzieci mogą być przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego od godz. 7.00, a odbierane 
do godz. 17.00. 

4) wychowawca oddziału przedszkolnego lub wychowawca świetlicy może odmówić wydania 
dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona 
w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie upojenia alkoholowego lub 
pozostawania pod wpływem środków odurzających) – nauczyciel kontaktuje się wówczas 
z drugim rodzicem lub inną osobą upoważnioną do odbioru dziecka oraz powiadamia o tym 
fakcie dyrektora; 
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5) życzenie jednego z rodziców dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców, musi 
być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które rodzice udostępniają 
wychowawcy oddziału przedszkolnego. 

§ 28. 

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym etapie edukacji danego roku szkolnego uczestniczą we wszystkich zajęciach 
edukacyjnych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem 
nauczania i programem wybranym z zestawu programów nauczania dla danej klasy, 
dopuszczonych do użytku szkolnego. 

§ 29. 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, 
zachowując ogólny, tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć. 

3. W oddziale przedszkolnym zajęcia edukacyjne trwają po 30 minut. 
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 
5. Przerwy lekcyjne są 10 minutowe z wyjątkiem dwóch przerw obiadowych, które trwają po 

20 minut ( po 5 i 6 lekcji) i jednej przerwy obiadowej (po 7 lekcji), która trwa 15 minut. 

§ 30. 

1. Podział uczniów w oddziałach na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala 
corocznie dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, informatyki i zajęć 
komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddziałów 
liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu 
prowadzącego szkołę. 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących 
od 12 do 26 uczniów. 

§ 31. 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz pozalekcyjne koła 
zainteresowań są prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, z wyjątkiem zajęć 
logopedycznych, zajęć w oddziale przedszkolnym i klasach I-III. 

§ 32. 

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny. 

§ 33. 

1. Szkoła prowadzi oddział o profilu sportowym zgodnie z wytycznymi organu 
prowadzącego. 

2. Program szkolenia sportowego jest realizowany od klasy IV równolegle z programem 
kształcenia ogólnego właściwego dla szkoły podstawowej. 

3. Podstawowym warunkiem utworzenia oddziału o profilu sportowym jest posiadanie 
obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia sportowego. 

4. Nabór do oddziału sportowego odbywa się zgodnie z odrębnym regulaminem. 

§ 34. 

1. Szkoła sprzyja wprowadzaniu do procesu edukacyjnego innowacji o charakterze 
dydaktycznym, wychowawczym oraz programów własnych nauczyciela. 

2. W szkole prowadzony jest oddział dwujęzyczny. 
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3. Nabór do oddziału dwujęzycznego odbywa się na poziomie klasy VII, zgodnie 
z regulaminem naboru. 

§ 35. 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem organizacji politycznych, stowarzyszenia 
i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Podjęcie na terenie szkoły działalności, o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody 
dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

§ 36. 

Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą, na wniosek rodziców, 
otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje w tym zakresie 
podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 37. 

Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia 
nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły 
a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. Nauczyciel – opiekun otrzymuje 
wynagrodzenie zgodnie z zawartym porozumieniem. 

§ 38. 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 
doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. 

2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły do potrzeb 
szkoły i szkolnego planu zajęć tak, aby umożliwiał dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 
lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

3. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki, który jest odrębnym 
dokumentem. 

4. Biblioteka szkolna nieodpłatnie: 
1) udostępnia czytelnikom swe zbiory w ciągu trwania roku szkolnego według ustalonego 

harmonogramu pracy; 
2) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową. 
5. Z zasobów biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie klas I-VIII, nauczyciele 

i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów, na zasadach określonych w regulaminie 
działania biblioteki. 

6. Rodzicom udostępniane są w bibliotece dokumenty szkoły, w tym statut, regulaminy 
i obowiązujące procedury. 

7. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Szkole 
Podstawowej nr 222 w Warszawie. 

8. W celu poszanowania zbiorów bibliotecznych stosowane są zasady użytkowania 
wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych: 

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im zbiorów 
bibliotecznych; 

2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich 
stan; w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi; 

3) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki w ustalonym terminie 
przed zakończeniem każdego roku szkolnego; 

4) nauczyciele mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych książek, które będą 
przechowywane w klasopracowniach. 
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9. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów 
biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie. 

10. Biblioteka udostępnia nieodpłatnie podręczniki i materiały edukacyjne: 
1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową; 
2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną; 
3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe; 
4) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym 

stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym uczniom; 
5) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych; 
6) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych; 
7) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek. 
11. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej 

części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się 
z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego 
ucznia. Wydania tychże materiałów dokonuje bibliotekarz. Wypożyczone podręczniki są 
zapisywane na elektronicznej karcie ucznia (czytelnika). Rodzice kwitują ich odbiór 
podczas zebrań. 

12. Uczeń ma prawo zabrać podręcznik, materiały edukacyjne do domu  z obowiązkiem 
przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń 
użytkuje w szkole i w domu. 

13. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki 
i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów 
ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia. 

14. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 
ucznia z jednej szkoły do innej szkoły 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 przekazanie materiałów bibliotecznych; 
przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi. 

15. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 
edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym 
wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, 
zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot 
pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa. 

16. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna 
instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji 
materiałów bibliotecznych. 

17. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi 
bibliotekami obejmują w szczególności: 

1) w zakresie współpracy z uczniami: 
a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów; 
b) przygotowanie ich do samokształcenia; 
c) stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi; 
d) pomoc w doborze literatury i korzystaniu ze źródeł informacji; 
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e) udzielanie porad bibliograficznych i pomoc w dostępie do szczególnie poszukiwanych 
książek; 

f) indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze; 
g) umożliwienie korzystania Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych; 
2) w zakresie współpracy z nauczycielami: 
a) sprowadzanie literatury i czasopism pedagogicznych oraz poradników metodycznych; 
b) gromadzenie scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości na potrzeby nauczycieli; 
c) wyszukiwanie literatury metodycznej i bibliografii na dany temat dla nauczycieli 

kształcących się i odbywających awans zawodowy; 
d) tworzenie kartotek zagadnieniowych;  
e) pomoc w poznawaniu preferencji czytelniczych uczniów; 
f) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych; 
g) udostępnianie dokumentów szkolnych; 
h) indywidualne rozmowy na tematy czytelnicze; 
i) sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli; 
j) spotkania w bibliotece z nauczycielami różnych przedmiotów; 
k) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych; 
3) w zakresie współpracy z rodzicami: 
a) pomoc w pozyskiwaniu książek i innych publikacji wzbogacających zasoby biblioteki; 
b) udostępnianie księgozbioru, w tym dotyczącego rozwiązywania problemów 

wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych dzieci;  
c) umożliwianie korzystania z zasobów internetowych przydatnych w wychowaniu dziecka; 
d) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci; 
4) w zakresie współpracy z innymi bibliotekami: 
a) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń; 
b) prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych; 
c) wspólne spotkania, odczyty, konferencje metodyczne, szkolenia; 
d) wzajemne wypożyczanie bibliotecznych zbiorów specjalnych; 
e) gromadzenie opracowań o regionie; 
f) gromadzenie informacji o zasobach innych bibliotek. 

§ 39. 

1. Szkoła zapewnienia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w niej dłużej 
ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające opieki w szkole. 
2. Program działalności świetlicy jest spójny z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym 

Szkoły. 
3. Świetlica prowadzi zajęcia 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. 

4. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej. 
5. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób; każda grupa ma swojego 

wychowawcę. 
6. Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, 

a także ich możliwości psychofizycznych i ograniczeń. 
7. Wyposażenie świetlicy oraz organizacja czasu pozwala na odrabianie lekcji oraz rozwój 

fizyczny uczniów. 
8. Szczegółowe zasady organizacji pracy świetlicy określa regulamin. 
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§ 40. 

Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
2) biblioteki; 
3) świetlicy; 
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym powłoki pneumatycznej nad 

istniejącym boiskiem sportowym; 
6) pomieszczeń sanitarno–higienicznych; 
7) szatni; 
8) stołówki; 
9) gabinetów specjalistycznych. 

§ 41. 

Szkoła prowadzi, w miarę posiadania środków finansowych, zajęcia dodatkowe dla uczniów, 
z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 42. 

1. Szkoła udziela wszechstronnej pomocy uczniom w następujących sytuacjach: 
1) trudne warunki materialne; 
2) problemy zdrowotne; 
3) trudności szkolne - niepowodzenia w nauce i problemy wychowawcze; 
4) przemoc psychiczna i fizyczna. 
2. Pomoc materialna udzielana jest na podstawie regulaminu przyznawania świadczeń 

uczniom, który stanowi odrębny dokument. 
3. W ramach posiadanych środków szkoła może udzielić pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji, rozpoznanej przez wychowawcę i pedagoga szkolnego. 
4. Opiekę medyczną w szkole sprawuje pielęgniarka. 
5. Nauczyciele znają i stosują procedury postępowania w czasie zaistniałego wypadku. 
6. Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego oraz 

współpracuje z instytucjami wspierającymi jej działania. 
7. W szkole funkcjonuje system działań mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

psychicznego i fizycznego uczniów. 
8. W oparciu o te działania powstały procedury postępowania; zapisane są one w dokumencie: 

Procedury postępowania w szczególnych sytuacjach. 

§ 43. 

1. Szkoła umożliwia uczniom spożywanie odpłatnych posiłków w stołówce szkolnej, 
prowadzonej przez ajenta. 

2. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej ustala dyrektor szkoły. 
3. Uczniowie, którzy potrzebują pomocy w zakresie żywienia, korzystają z obiadów 

refundowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, bądź opłacanych przez innych 
sponsorów. 

§ 44. 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów oraz rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych 
i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w szkole, w celu 
wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzaniu im warunków do aktywnego 
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 
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2. Za zgodą organu prowadzącego, szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa, logopedę 
i terapeutę pedagogicznego. 

3. Szkoła współpracuje z wyznaczoną poradnią psychologiczno–pedagogiczną i innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc nauczycielom, dzieciom 
i rodzicom – Policja, Straż Miejska, Ośrodki Pomocy Społecznej, Rada Charytatywna przy 
parafii św. Augustyna, Sąd, Ogniska Wychowawcze. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne; 
3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
4) porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
5) warsztatów i szkoleń dla nauczycieli. 
5. Organizację zajęć, minimalną liczbę uczestników, wymaganą dokumentację, kwalifikacje 

prowadzących, regulują odrębne przepisy. 

§ 45. 

1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, skierowany do 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 

2. WSDZ pomaga uczniom w poznawaniu własnych predyspozycji zawodowych: 
osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia 
na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego. 

3. WSDZ działa na zasadzie systematycznego diagnozowania, zapotrzebowania uczniów na 
informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, 
aktualizowania i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania 
osobom zainteresowanym rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, 
ogólnokrajowym, europejskim i światowym, na temat: 

1) sieci szkół ponadpodstawowych; 
2) rynku pracy; 
3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 
4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 
5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 
4. WSDZ wykonuje w szczególności zadania: 
1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich 

rodzicom; 
2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery zawodowej; 
3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły; 
4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu; 
5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy; 
6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji; 
7) organizowania wyjazdów do szkół ponadpodstawowych oraz na targi edukacyjne; 
8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych; 
9) współpracy z instytucjami wspierającymi, tj.: Kuratorium Oświaty, Urząd Pracy, Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Poradnią Psychologiczno-Zawodową. 
5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzi doradca zawodowy, 

a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciel 
wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych 

i ósmych; 
2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 
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3) spotkań z rodzicami; 
4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym; 
5) udziału w wyjazdach do szkół ponadpodstawowych oraz na targi edukacyjne; 
6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających WSDZ. 

§ 46. 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie 
spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko siedmioletnie, może być odroczone na 
wniosek rodziców. 

3. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć 
opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko 
w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 
dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą – zezwolenie może być wydane przed 
rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

1) szkoła znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko; 
2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – nie obowiązuje w roku 

szkolnym 2020/2021; 
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych. 

5. Rodzice mają możliwość zapisania do pierwszej klasy szkoły podstawowej dziecka, które 
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

6. Dyrektor może przyjąć do szkoły dziecko 6-letnie, jeżeli dziecko: 
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej; 
2) posiada opinie o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 
8. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na 

podstawie zgłoszenia rodziców. 
9. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na 

wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. 

10. Kryteria i zasady rekrutacji obowiązujące w szkole są zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 

11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć. 
12. Uczeń przychodzący z innej szkoły zamieszkały poza obwodem szkoły może być, na prośbę 

rodziców/prawnych opiekunów, przyjęty do szkoły tylko na wolne miejsca. 
13. Do klasy programowo wyższej szkoła przyjmuje uczniów na podstawie: 
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1) świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, 
z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnego wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ucznia, który wypełnia obowiązek 
szkolny poza szkołą. 

14. Dzieci nie będące obywatelami polskimi lub będące obywatelami polskimi wracającymi 
z zagranicy są przyjmowane: 

1) do klas pierwszych szkół podstawowych na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli 
polskich; 

2) do klas II-VIII na podstawie świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego 
ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły 
publicznej lub świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę 
za granicą,  potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą 
i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą 
oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca. 

15. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 13 pkt 2 
zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor 
szkoły z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli. 

16. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną 
przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. 

17. W razie potrzeby należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej 
językiem obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. 

18. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy 
nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania 
z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka 
polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. 

Rozdział 5 
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

§ 47. 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają 

odrębne przepisy. 
3. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania regulaminu pracy 

i przepisów Kodeksu Pracy. 
4. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa. 
5. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić 
pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

6. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób 
postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 
zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

7. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora 
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub 
stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów. 
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§ 47a. 

1. Na zasadach określonych odrębnymi przepisami dyrektor szkoły tworzy stanowisko 
kierownika świetlicy. 

2. Kierownik świetlicy organizuje i nadzoruje pracę nauczycieli pełniących funkcje 
wychowawców świetlicy. 

3. Kierownik świetlicy przyjmuje na siebie część zadań dyrektora i wicedyrektora w czasie 
ich nieobecności w szkole, z wyłączeniem spraw kadrowych, finansowych i zastrzeżonych 
przepisami prawa wyłącznie dla dyrektora. 

§ 48. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, 
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 
i szacunku dla każdego człowieka. 

3. Nauczyciel ma obowiązek dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych 
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji i tolerancji. 

4. Nauczyciel jest obowiązany dążyć do pełni własnego rozwoju oraz wspierać w rozwoju 
każdego ucznia. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi 
przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez szkoły publiczne dokumentacji 
przebiegu nauczania. 

§ 49. 

1. Zakres zadań nauczycieli i wychowawców obejmuje w szczególności: 
1) rytmiczne, prawidłowe realizowanie procesu dydaktycznego zgodnie z podstawą 

programową oraz wypełnianie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły; 
2) podanie rodzicom i uczniom informacji o podręcznikach, ćwiczeniach wykorzystywanych 

na lekcjach, zasadach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz wymaganiach 
edukacyjnych w danej klasie; 

3) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze oraz gromadzenie nowych środków 
dydaktycznych; 

4) przekazywanie informacji uczniom i rodzicom o przewidywanej dla uczniów ocenie 
negatywnej śródrocznej i rocznej oraz nagannej ocenie zachowania na 30 dni przed 
zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającej klasyfikację; 

5) wspomaganie rozwoju ucznia w procesie uczenia się oraz przygotowania do życia 
w rodzinie i społeczeństwie; 

6) kształcenie umiejętności współdziałania w grupie; 
7) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 
8) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń; 
9) dbanie o bezpieczeństwo uczniów; 
10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i podnoszenie wiedzy 

merytorycznej; 
11) opieka nad młodszymi stażem nauczycielami; 
12) systematyczne i staranne prowadzenie dokumentacji szkolnej; 
13) informowanie wychowawcy i dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z zajęć, wynikającym 

z reprezentowania szkoły, udziału lub przygotowania się do konkursów, olimpiad 
i zawodów sportowych. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 
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2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami; 
3) różne formy życia zespołowego, rozwijające i integrujące zespół uczniowski; 
4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 
3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale. 
4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu rozpoznawania potrzeb 

opiekuńczo – wychowawczych i wspierania ich w działaniach wychowawczych. 
5. Współpracuje z psychologiem i pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz szczególnych uzdolnień 
uczniów. 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej ze strony 
właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

7. W ciągu roku wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek 
na bieżąco informować rodziców o postępach i osiągnięciach ucznia poprzez: 

1) zebrania raz w miesiącu lub dni otwarte; 
2) indywidualne kontakty osobiste, na wezwanie, w miarę potrzeb; 
3) w miarę potrzeb kontakty listowne i telefoniczne; 
4) dziennik elektroniczny. 
8. Dyrektor może powierzyć obowiązki wychowawcy innemu nauczycielowi w porozumieniu 

z zespołem kierowniczym szkoły, w przypadku: 
1) długotrwałej absencji wychowawcy, np. choroba, wyjazd, urlop; 
2) niewydolności wychowawczej; 
3) uzasadnionej interwencji uczniów lub rodziców. 

§ 50. 

Kompetencje nauczyciela oddziału przedszkolnego: 
1) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi 

programami nauczania oraz ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy; 
2) poszanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw; 
3) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci; 
4) współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

i opiekę zdrowotną; 
5) odpowiedzialność za życie, bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków 

w czasie zajęć w placówce oraz zajęć realizowanych poza nią; 
6) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci oraz ich zainteresowań i zdolności; 
7) wspieranie samodzielnych działań dziecka i pomoc w dostrzeganiu problemów i ich 

rozwiązywaniu: nauka zasad postępowania, umożliwianie dokonywania wyborów, 
wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności; 

8) tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról społecznych; 
9) udzielanie pomocy dziecku w budowaniu systemu wartości: dobro, prawda, miłość, piękno, 

przyjaźń; 
10) uczenie dzieci wzajemnego współdziałania w różnych sytuacjach; 
11) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci. 

§ 51. 

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 
problemowo-zadaniowe, na czas określony lub nieokreślony. 

§ 52. 

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

2. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe: 
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1) edukacji wczesnoszkolnej; 
2) matematyczno-przyrodniczy; 
3) humanistyczny; 
4) artystyczny i kultury fizycznej; 
5) wychowawców świetlicy. 
3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu. 
4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie 
decyzji w sprawie programów nauczania oraz wyboru podręczników; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania 
wyników nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i uzupełnianie ich wyposażenia; 
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych, własnych 

i eksperymentalnych programów nauczania; 
6) organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych: 
7) przygotowanie propozycji: 
a) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, 
b) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego. 

§ 53. 

1. W szkole działają oddziałowe zespoły nauczycielskie złożone z nauczycieli prowadzących 
zajęcia w danym oddziale. 

2. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału. 
3. Do zadań tych zespołów należy: 
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacja 

w miarę potrzeb; 
2) opracowanie planów dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi lub wychowawczymi 

w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej; 
3) dobór odpowiednich metod wychowawczych dla danego oddziału oraz pojedynczego 

ucznia; 
4) zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia, jego stanem zdrowia, predyspozycjami, 

zainteresowaniami i uzdolnieniami, a następnie ustalenie dla całego zespołu uczniów zadań 
dostosowanych do zainteresowań i zdolności -promowanie ucznia zdolnego; 

5) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów; 
6) doskonalenie swej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, zajęcia otwarte, 

lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych; 
7) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. 

§ 54. 

1. W szkole działają zespoły problemowo – zadaniowe. 
2. Zespoły problemowo-zadaniowe są powoływane przez dyrektora szkoły według potrzeb 

związanych z funkcjonowaniem szkoły. 
3. W szkole działa zespół psychologiczno-pedagogiczny; w skład zespołu wchodzą: pedagog, 

psycholog i logopeda. 
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§ 55. 

1. Funkcje wychowawcy dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który może ją pełnić 
w ciągu całego etapu edukacyjnego w klasach I-III, IV-VIII. 

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

§ 56. 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli na specjalistycznych stanowiskach pracy: pedagoga, 
psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego. 

2. Do zadań pedagoga należy: 
1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 

szkolnych; 
2) przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży; 
3) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego; 
4) rozpoznawanie warunków życia uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej 

współpracy z wychowawcami klas; 
5) udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
6) udzielanie rodzicom porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 
7) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym; 
8) wnioskowanie o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek 

opieki społecznej i właściwych organizacji pozarządowych; 
9) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej; 
10) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole; 
11) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 
3. Do zadań psychologa w szczególności należy: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 

potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie rożnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym 
i pozaszkolnym ucznia; 

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 
problemowo – zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego Szkoły. 

4. Do zadań logopedy należy: 
1) diagnozowanie logopedyczne; 
2) organizowanie pomocy logopedycznej odpowiednio do wyników diagnozy; 
3) prowadzenie terapii logopedycznej; 
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy 

ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne; 

5) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej oraz współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 
5. Uchylony. 
6. Uchylony. 
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§ 57a. 

1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują w szczególności: 
1) udostępniania książek i innych źródeł informacji; 
2) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z rożnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
4) inicjowanie w szkole różnorodnych działań promujących czytelnictwo i książkę; 
5) współpracę z uczniami, nauczycielami i rodzicami i innymi bibliotekami; 
6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 
7) wzbogacanie i opracowywanie księgozbioru zgodnie z potrzebami społeczności szkolnej – 

zakup książek do biblioteki, katalogowanie, klasyfikacja, techniczne przygotowanie 
książek do wypożyczeń; 

8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych; 
9) sporządzanie protokołów książek zniszczonych i zagubionych; 
10) prowadzenie rejestracji i statystyk dziennych oraz semestralnych wypożyczonych książek; 
11) udzielanie pomocy uczniom w odrabianiu lekcji (udostępnienie czytelni w godzinach 

popołudniowych); 
12) techniczne przygotowanie książek do wypożyczeń; 
13) zakup książek i czasopism; 
14) gromadzenie dokumentów prawnych regulujących sprawy oświaty, w tym Statutu Szkoły; 
15) udostępnianie Statutu Szkoły i innych dokumentów szkolnych. 
2. Nauczyciel wychowawca świetlicy wspiera realizację zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły, a w szczególności: 
1) odpowiada za bezpieczeństwo dziecka powierzonego jego opiece; 
2) organizuje zajęcia mające na celu rozwój osobowości dziecka, jego prawidłowy 

wypoczynek, zarówno przed jak i po skończonych zajęciach; 
3) stosuje różne formy zajęć edukacyjnych, uzależnionych od zainteresowań i potrzeb dzieci; 
4) pomaga uczniom w odrabianiu pracy domowej; 
5) w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dzieci współpracuje z wychowawcami klas, 

pedagogiem i psychologiem oraz rodzicami; 
6) w ramach swoich kompetencji realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły. 
3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należą w szczególności: 
1) zapewnienie komfortu emocjonalnego w trakcie ćwiczeń, poczucia bezpieczeństwa 

i akceptacji; 
2) rozbudzanie pozytywnej motywacji do pracy, dostarczania doświadczeń związanych 

z osiąganiem sukcesów; 
3) kształtowanie poczucia własnej wartości; 
4) kształcenie umiejętności integracji i współpracy z rówieśnikami; 
5) kształtowanie korzystnych cech, sposobów zachowania się w sytuacjach zadaniowych; 
6) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami; 
7) usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych dotyczących percepcji 

wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, sprawności ruchowej i manualnej; 
8) usprawnianie i doskonalenie procesu czytania i pisania. 

§ 57. 

1. Zadaniem opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu 
zawodowego, jest udzielanie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu i realizacji w okresie 
stażu jego planu rozwoju zawodowego oraz opracowanie projektu oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu. 

2. Do obowiązków opiekuna stażu w szczególności należy: 
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1) wspieranie nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku 
nauczyciela stażysty, zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, 
w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i  opiekuńczej; 

2) współpraca z nauczycielem w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności 
udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego; 

3) wspieranie nauczyciela w realizacji obowiązków zawodowych; 
4) umożliwianie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć; 
5) obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż; 
6) dzielenie się z nauczycielem swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie 

zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz przez nauczyciela; 
7) inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania nowych wyzwań zawodowych; 
8) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna 

stażu. 

§ 58. 

1. Nauczyciel ma prawo do: 
1) zapewnienia mu podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 
2) wyposażenia jego stanowiska pracy w sprzęt i  potrzebne pomoce naukowe umożliwiające 

realizację dydaktyczno – wychowawczego programu nauczania. 
2. Szczegółowe zasady pracy nauczyciela, wynagrodzenie oraz prawa i obowiązki określa 

ustawa – Karta Nauczyciela. 

§ 59. 

1. W szkole są zatrudnieni pracownicy administracyjni i obsługi. Do zadań wszystkich 
pracowników należy w szczególności: 

1) dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, 
w szczególności uczniów; 

2) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 
3) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w szkole; 
4) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku;  
5) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych; 
6) dbanie o dobre imię szkoły i chronienie jej mienia; 
7) przestrzeganie w szkole, jako zakładzie pracy, zasad współżycia społecznego. 
2. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników wymienionych w ust. 1, ustalone przez 

dyrektora szkoły, znajdują się w teczkach akt osobowych. 
3. Sposób zatrudniania pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy. 

§ 60. 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie lekcji, pełnienia 
wyznaczonego dyżuru podczas przerw międzylekcyjnych oraz wszystkich organizowanych 
w szkole i poza nią imprez. 

2. Nauczyciel zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego z zasadami bezpiecznego 
poruszania się w drodze ze szkoły do domu oraz z zasadami bezpieczeństwa w szkole. 

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi 
zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia powinien niezwłocznie zgłosić kierownikowi 
administracji. 

4. Nauczyciele – opiekunowie pracowni plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, 
przyrody, sali gimnastycznej i boiska, sali do zajęć ruchowych oraz świetlicy mają 
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obowiązek opracować regulamin korzystania z tych sal i umieścić go w widocznym 
miejscu. 

5. Nauczyciel uczący w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 4, ma obowiązek zapoznania 
z regulaminem wszystkich uczniów odbywających tam zajęcia na początku roku szkolnego. 

§ 61. 

1. Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym, w celu zapewnienia uczniom 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki: 

1) kamery monitoringu umieszczone są na zewnątrz budynku szkoły oraz wewnątrz,  
w pomieszczeniach szatni ogólnej i na korytarzach szkolnych; 

2) budynek szkoły jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi „obiekt monitorowany”; 
3) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę, a zapis ze wszystkich kamer 

monitoringu przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 14 dni – po tym 
czasie zostaje automatycznie skasowany; 

4) system monitoringu może być wykorzystany zgodnie z przepisami RODO, do wyjaśnienia 
sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, ustalenia sprawców zniszczenia 
lub uszkodzenia mienia szkoły, udowodnienia zachowań nieregulaminowych (łamanie 
przepisów statutu i regulaminów), ustaleniu sprawców zachowań ryzykownych; 

5) odczytu zapisu rejestratora dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona; 
6) o udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu wizyjnego decyduje dyrektor szkoły, 

z zastrzeżeniem, że udostępnienie zapisu organom zewnętrznym, w tym policji, następuje 
na pisemny wniosek organu, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) o zasadach funkcjonowania i wykorzystania monitoringu wizyjnego dyrektor szkoły 
informuje wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. 

2. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci pełnione są międzylekcyjne dyżury 
nauczycielskie. 

3. Harmonogram dyżurów ustala zespół nauczycieli. 
4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z regulaminem, który stanowi odrębny 

dokument. 
5. Nauczycieli i uczniów obowiązuje punktualne rozpoczynanie zajęć lekcyjnych i ich 

kończenie. 
6. Nauczyciele, wychowawcy klas I-III mają obowiązek: 
1) odprowadzania do świetlicy korzystających z niej dzieci; 
2) sprowadzenia do szatni pozostałych uczniów oraz sprawdzenia, czy wszystkie dzieci 

zostały odebrane przez rodziców. 
7. Nauczyciele-wychowawcy klas I przez pierwsze dwa tygodnie nauki przed zajęciami 

lekcyjnymi czekają na dzieci w szatni. 
8. Uczniowie klas IV-VIII po skończonych lekcjach sprowadzani są do szatni przez 

nauczyciela prowadzącego ostatnią lekcję w danym dniu. Nauczyciele mają obowiązek 
pozostać przy szatni danego oddziału do czasu opuszczenia jej przez uczniów. 

9. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na 
wszelkie przejawy zachowania uczniów, mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i zdrowia oraz informować o tym nauczycieli dyżurujących lub wychowawców. 

10. Podczas wyjść uczniów poza teren szkoły i na czas trwania wycieczek szkolnych, dyrektor 
zapewnia  uczniom opiekę pracowników pedagogicznych szkoły. W zależności od celu 
i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca 
pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

11. W celu zapewnienia dodatkowej pomocy uczniom korzystającym np. z wyjść na basen 
w ramach zajęć z wychowania fizycznego, w wyjściach takich mogą uczestniczyć rodzice 
uczniów, na zasadach uzgodnionych z opiekunem danej grupy. 

12. Szczegółowe zasady organizowania wyjść i wycieczek zawiera odrębny regulamin. 
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§ 62. 

W czasie zajęć nieobowiązkowych, w tym imprez sportowych, oprócz pracowników 
pedagogicznych szkoły, opiekę nad uczniami mogą sprawować instruktorzy prowadzący te 
zajęcia, z którymi dyrektor zawarł umowę na prowadzenie tych zajęć, na zasadach określonych 
w umowie. 

§ 63. 

W czasie rozmaitych form zajęć organizowanych na terenie szkoły lub poza nią opiekę nad 
uczestniczącymi w nich dziećmi sprawują wychowawcy lub nauczyciele organizujący dane 
zajęcia lub imprezę. 

§ 64. 

1. Zasady postępowania nauczycieli w czasie zaistniałego wypadku: 
1) w razie wypadku uczniowskiego na zajęciach w obrębie szkoły lub w czasie przerwy 

nauczyciel, który jest jego świadkiem, natychmiast doprowadza poszkodowanego do 
pielęgniarki szkolnej, zawiadamiając niezwłocznie dyrektora szkoły i rodziców; 

2) jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi o nadzór nad swoją klasą nauczyciela 
uczącego w najbliższej sali; 

3) jeśli gabinet pielęgniarki jest nieczynny zgłasza wypadek do dyrektora szkoły, który 
decyduje o dalszym postępowaniu; 

4) jeśli wypadek zaistniał z powodu niesprawności technicznej pomieszczenia, miejsce 
wypadku należy pozostawić nienaruszone; 

5) jeśli wypadek zdarzył się pod nieobecność dyrektora szkoły, nauczyciel zgłasza go osobie 
zastępującej i sporządza notatkę ze zdarzenia; 

6) jeśli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje 
kierownik wycieczki i odpowiada za nie; 

7) zasady sprawowania opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi ustala dyrektor 
szkoły na podstawie zaleceń lekarza lub poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

8) po otrzymaniu ze szkoły informacji o wypadku rodzic niezwłocznie przychodzi do szkoły 
i zabiera dziecko do domu. 

§ 65. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa szkoła współpracuje z Policją i Strażą Miejską. Zasady 
tej współpracy zawarte są w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkole funkcjonują: 

1) procedury postępowania w szczególnych sytuacjach − odrębne dokumenty, które zawierają 
opis podejmowanych działań w różnych przypadkach, w zależności od rodzaju zdarzenia; 

2) monitoring sytuacji wychowawczej w szkole, ukierunkowany na identyfikowanie 
zagrożeń; 

3) program komputerowy, chroniący uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie. 

§ 66. 

Uregulowania szczegółowe zawarte są w spisanych procedurach i regulaminach szkolnych. 

Rozdział 6 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

§ 67. 

1. Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego: 
1) ocenianiu podlegają: 
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
b) zachowanie ucznia; 
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2) ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 
w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, 
uwzględniających tę podstawę; 

3) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły; 

4) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego; 

5) ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
d) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 
6) ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceny zachowania; 
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 
i w formach przyjętych w szkole; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny 
zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 
i trudnościach ucznia w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach. 

Rozdział 6a 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w klasach I-III 

§ 68. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego: 

1) ocenianie to gromadzenie informacji służących ocenianiu wiedzy i umiejętności dziecka – 
słuchanie, obserwowanie działań ucznia, analiza prac, aktywności na zajęciach, pracy 
w grupie, przeprowadzanie i analiza testów i sprawdzianów; 

2) w procesie oceniania ustala się oceny: bieżącą, klasyfikacyjną śródroczną i klasyfikacyjną 
roczną, uwzględniające osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia; 

3) oceny bieżące nauczyciel odnotowuje w dzienniku i pracach ucznia, stosując 
pięciostopniową skalę z następującymi znakami cyfrowymi,  skrótami opisów ocen: 

a) poziom bardzo dobry – wyrażony cyfrą 5 – „Jesteś bardzo dobry”, 
b) poziom dobry– wyrażony cyfrą 4 – „Jesteś dobry”, 
c) poziom dostateczny– wyrażony cyfrą 3 – „Nieźle, ale musisz popracować”, 
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d) poziom dopuszczający – wyrażony cyfrą 2 – „Musisz popracować”, 
e) poziom niedostateczny – wyrażony cyfrą 1 – „Jeszcze tego nie potrafisz”; 
4) dopuszcza się przy znaku cyfrowym, skrócie opisu oceny stosowanie dodatkowo znaku „+” 

lub znaku „-”; plus oznacza podwyższenie oceny, a minus obniżenie; 
5) w ocenianiu sprawdzianów i testów, w których poziom opanowania przez ucznia wiedzy 

jest punktowany, punkty przeliczane są według skali procentowej: 

91% – 100% poziom bardzo dobry 5 

76% – 90% poziom dobry 4 

51% – 75% poziom dostateczny 3 

31% – 50% poziom dopuszczający 2 

0% – 30% poziom niedostateczny 1 

6) ocena wyrażona za pomocą znaku cyfrowego, zapisywana w dzienniku i pracach ucznia 
może zawierać komentarz słowny; 

7) ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia; 
8) ocenianie osiągnięć edukacyjnych uwzględnia: 
a) wiadomości i umiejętności językowe dziecka, 
b) wiadomości i umiejętności środowiskowe, 
c) wiadomości i umiejętności matematyczne, 
d) aktywność artystyczną, 
e) aktywność fizyczno-ruchową i edukację zdrowotną, 
f) wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, 
g) umiejętność pracy z komputerem; 
9) przy ocenianiu aktywności artystycznej i aktywności fizyczno-ruchowej należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku w-f systematyczność 
udziału  w zajęciach oraz aktywność na rzecz kultury fizycznej; 

10) oceny z etyki i religii są ustalane i wyrażane w stopniach w skali od 1 do 6; 
11) podstawą ustalenia oceny z religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, 

pilność i sumienność; praktyki religijne nie podlegają ocenie; uczeń, który uczestniczył 
w lekcji religii i etyki na świadectwie ma wpisywane oceny z obydwu przedmiotów. 

§ 68a. 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna: 
1) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 
lub rozwijaniem uzdolnień; 

2) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych w edukacji 
wczesnoszkolnej jest oceną opisową zawierać i zawiera kluczowe wymagania zawarte 
w podstawie programowej;  

3) ocena śródroczna sporządzona jest na „Karcie oceny opisowej” zawierającej ocenę opisową 
zachowania ucznia oraz opanowane przez niego wiadomości i umiejętności określone  
w podstawie programowej; 

4) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
i zachowania ucznia; 

5) ocena śródroczna i roczna zachowania oraz  z zajęć edukacyjnych wyrażona jest w sposób 
opisowy; 

6) kryteria oceny zachowania w klasach I-III uwzględniają: 
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a) stosunek do obowiązków szkolnych; 

b) kulturę osobistą; 

c) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

d) dbanie o honor i tradycje szkoły; 

e) dbanie o piękno mowy ojczystej; 

f) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

g) okazywanie szacunku innym osobom; 

h) relacje rówieśnicze; 

i) zachowanie w czasie przerw; 

j) porządek w miejscu pracy; 
7) ocenie zachowania podlegają: 
a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; 
b) kultura osobista; 
c) relacje rówieśnicze; 
d) zachowania w czasie przerw, wycieczek i lekcji; 
e) utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
8) ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie własnych obserwacji zachowania 

i postaw ucznia oraz jego postępów w tym zakresie, a także opinii nauczycieli uczących 
w danym oddziale, jak również wychowawców świetlicy”. 

2. Promowanie uczniów: 
1) uczniowie klas I-III otrzymują promocję do klasy programowo wyższej; 
2) na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić 
o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas; 

3) rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na wniosek 
wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy. 

§ 68b. 

1. Terminy i sposoby informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych: 
1) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego – w pierwszym tygodniu nauki informują 

uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz o kryteriach 
oceniania zachowania. 

2. Informowanie rodziców o ocenach klasyfikacyjnych: 
1) wychowawcy klas I-III przed klasyfikacją śródroczną i roczną zasięgają opinii innych, 

uczących w klasie nauczycieli na temat zachowania danego ucznia i całej klasy; 
2) po klasyfikacji śródrocznej rodzice otrzymują kserokopię oceny opisowej; 
3) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców; 
4) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniom i ich rodzicom; 
5) nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 16 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej mają obowiązek ustalenia wszystkich przewidywanych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

6) na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy oddziałów 
powiadamiają uczniów i ich rodziców, w formie pisemnej, o przewidywanych ocenach; 
informacja ta, podpisana przez rodzica winna być zwrócona wychowawcy w ciągu trzech 
dni. 
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§ 68c. 

1. Zasady wyróżniania uczniów: 
1) ustna pochwała ucznia przez nauczyciela wobec klasy; 
2) przekazywanie w indywidualnych rozmowach z rodzicami wyróżnień za wybitne 

osiągnięcia i wyjątkowe postępy w nauce; 
3) umieszczenie wyróżnionych prac plastycznych dzieci na tablicach klasowych lub ciągach 

dekoracyjnych; 
4) nagrody rzeczowe za zajęcie od I do III miejsca w konkursach szkolnych 

i międzyszkolnych; 
5) za osiągnięcia w nauce na poziomie bardzo dobrym i wspaniałe zachowanie, na koniec roku 

szkolnego, uczeń otrzymuje nagrodę książkową i Odznakę Wzorowego Ucznia. 
2. Regulamin Odznaki Wzorowego Ucznia: 
1) uczeń na poziomie bardzo dobrym opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych 

edukacji objętych programem nauczania danej klasy, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi 
Zasadami Oceniania w klasach I-III; 

2) przestrzega norm i zasad zachowania obowiązujących w szkole, a w szczególności: 
a) wyróżnia się pracowitością, pilnością i systematycznością; 
b) zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników; 
c) jest zawsze koleżeński; 
d) nigdy nie spóźnia się na zajęcia; 
e) wzorowo zachowuje się podczas zajęć, wycieczek, wyjść i uroczystości szkolnych; 
f) przestrzega regulaminu zachowania się na przerwach; 
g) sumiennie i rzetelnie pełni powierzone przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego; 
h) zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne; 
i) aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; 
j) zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy; 
k) zawsze jest przygotowany do zajęć; 
l) dba o bezpieczeństwo swoje i innych; 
m) przestrzega regulaminów szkolnych; 
n) okazuje szacunek dla symboli szkolnych i narodowych; 
o) czynnie udziela się w akcjach charytatywnych; 
3) nauczyciele uczący w danej klasie, wychowawcy świetlicy oceniają zachowanie ucznia 

podczas swoich zajęć; 
4) po uzyskaniu jednomyślnej opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz wychowawców 

świetlicy, wychowawca klasy przedstawia na radzie pedagogicznej propozycje kandydatów 
do Odznaki Wzorowego Ucznia; 

5) decyzję o przyznaniu Odznaki Wzorowego Ucznia podejmuje rada pedagogiczna; decyzja 
rady pedagogicznej jest ostateczna. 

Rozdział 6b 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w klasach IV-VIII 

§ 69. 

Ocenianie: 

1) nauczyciele przedmiotów na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, 
co potwierdzają zapisem w dzienniku lekcyjnym, o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
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c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców, co potwierdza zapisem w dzienniku i protokole z zebrania z rodzicami, o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
3) ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest systematycznie, w różnych 

formach, zapewniających obiektywność oceny; 
4) nauczyciel tak organizuje proces oceniania, aby uczeń uzyskał od 4 do 5 i więcej stopni, 

w miarę możliwości w równych odstępach czasu; 
a) w  przypadku przedmiotów, których zajęcia odbywają się raz w tygodniu powinny być co 

najmniej 3 stopnie; 
5) oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców; rodzice poznają stopnie dziecka 

podczas dni otwartych, zebrań, w formie pisemnej przekazanej przez wychowawcę klasy 
oraz w dzienniku elektronicznym; 

6) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są 
udostępniane uczniom na lekcjach; uczniowie zabierają prace do domu do wglądu rodzicom 
i zwracają w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; w przypadku niedotrzymania przez 
ucznia terminu, chociaż raz,  jego prace są udostępniane rodzicom tylko  na zebraniach 
i „dniach otwartych” ; 

7) nauczyciel wpisując stopnie bieżące do dziennika określa rodzaj umiejętności i zakres 
wiadomości, które zostały poddane ocenie np. odpowiedź ustna, pisemna, sprawdzian 
z tytułem działu; 

8) ocenianiu bieżącemu podlegają: 
a) formy ustne: 

− wypowiedzi na określony temat; 

− aktywność; 
b) formy pisemne: 

− prace klasowe; 

− prace domowe; 

− sprawdziany, testy; 

− opracowania, referaty; 
c) formy sprawnościowe: 

− problemowe, doświadczalne; 

− praktyczne m.in. wytwory twórcze; 

− stopień zaangażowania w wykonywanie ćwiczeń; 
d) inne prace ucznia: 

− projekty; 

− prace zespołowe; 
e) aktywność; 
f) estetyka zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, stroju gimnastycznego – jeden stopień 

w okresie; 
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9) ocenianie bieżące, klasyfikacyjne, w klasach IV-VIII, wyrażane jest w stopniach według 
następującej skali: 

6 celujący cel. 

5 bardzo dobry bdb. 

4 dobry db. 

3 dostateczny dst. 

2 dopuszczający dop. 

1 niedostateczny ndst. 

a) stopnie od 2 do 6 to oceny pozytywne, a stopień 1 to ocena negatywna; 

b) do stopni dopuszcza się zapis „+” lub „−”, z wyjątkiem ocen klasyfikacyjnych 
śródrocznych i rocznych; plus oznacza podwyższenie stopnia, a minus obniżenie; 

10) w klasach IV-VIII oprócz stopni dopuszcza się zapis wyników testów diagnozujących 
i kompetencji ucznia, w postaci punktów, a w przypadku egzaminów próbnych w postaci 
procentowej ; 

11) oceny z prac klasowych, sprawdzianów i testów, w których stopień opanowania przez 
ucznia wiedzy jest punktowany, są przeliczane według skali: 

99% – 100% celujący cel. 

91% – 98% bardzo dobry bdb. 

76% – 90% dobry db. 

51% – 75% dostateczny dst. 

31% – 50% dopuszczający dop. 

0% – 30% niedostateczny ndst. 

12) wyniki prac klasowych, sprawdzianów, testów nauczyciel wpisuje kolorem czerwonym; 
13) każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która 

określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą; 
14) nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem odnotowuje w dzienniku pracę klasową, 

by uniknąć ich nagromadzenia; 
15) obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa; jeżeli uczeń, z przyczyn 

zdrowotnych lub losowych, nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu, nie dłuższym niż 2 tygodnie – w wyjątkowych 
sytuacjach termin ten może być wydłużony; 

16) prace pisemne, opatrzone informacją zwrotną co do dalszej pracy, uczeń powinien otrzymać 
w okresie 2 tygodni od ich napisania; 

17) w tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe prace klasowe, każda pisana minimum 1 godzinę 
lekcyjną i zapowiedziana wcześniej; 

18) uczeń zdobywa dodatkowe plusy za aktywną pracę na lekcji; po uzyskaniu określonej przez 
nauczyciela przedmiotu ilości plusów, uczeń otrzymuje stopień bardzo dobry; 

19) na początku roku szkolnego nauczyciel przedmiotu określa ilość nieprzygotowań do lekcji; 
uczeń swoje nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, 
by nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku znakiem „–”; 

20) uchylony; 
21) po dłuższej, minimum tygodniowej nieobecności ucznia w szkole, przysługuje mu tydzień 

na uzupełnienie zaległości, w czasie którego nie jest odpytywany; 
22) nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 
w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty 
rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 
z programu nauczania, do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych; 
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23) wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w IPET, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej , o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego 
dostosowania – na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 
przez nauczycieli i specjalistów w szkole, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 
opinii; 

24) przy ustalaniu oceny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 
i wychowania fizycznego nauczyciele, w szczególności, biorą pod uwagę wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć; w przypadku wychowania fizycznego uwzględniają także systematyczność udziału 
w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej; 

25) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego 
i zajęć komputerowych; uczeń może być zwolniony terminowo, z wykonywania 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez 
lekarza na czas określony w tej opinii; 

26) decyzję o zwolnieniu z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach, wydanej przez lekarza; 
rodzice wnioskują do dyrektora szkoły o zwolnienie ucznia z zajęć; 

27) dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją 
rozwojową, afazją, niesprawnościami sprzężonymi lub autyzmem -w tym zespołem 
Aspergera- z nauki drugiego języka obcego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

28) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”. 

§ 69a. 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania: 

1) na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów 
i wychowawcy oddziałów ustalają przewidywane oceny negatywne i naganne zachowania; 

2) przewidywane oceny negatywne i naganne nauczyciele i wychowawcy zapisują 
w dzienniku lekcyjnym w osobnej kolumnie: „przewidywana ocena”; 

3) wychowawca oddziału, w terminie trzech dni od daty wystawienia przewidywanych 
klasyfikacyjnych ocen negatywnych i nagannych, powiadamia o tym ucznia i jego rodziców 
w formie pisemnej; informacja ta musi być podpisana przez rodziców i zwrócona w ciągu 
trzech dni wychowawcy klasy; w szczególnych przypadkach informacja o ocenach może 
być wysłana pocztą za potwierdzeniem odbioru; 

4) wystawienie przewidywanej oceny negatywnej obliguje nauczyciela przedmiotu, 
wychowawcę oddziału i pedagoga szkolnego do ustalenia możliwości poprawy oceny 
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i podania uczniowi oraz jego rodzicom warunków tej poprawy; planowane działania 
odnotowuje się na odrębnym druku; 

5) nauczyciele poszczególnych przedmiotów na 16 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 
pedagogicznej mają obowiązek ustalenia wszystkich przewidywanych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych wpisując je do dziennika lekcyjnego; 

6) najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy 
klas powiadamiają uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach za pośrednictwem 
e-dziennika; wejście rodzica na stronę traktowane jest jako zapoznanie się z ocenami; 

7) wyższa, niż przewidywana, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 
ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 
przeprowadzonego na wniosek ucznia i jego rodziców, złożony w sekretariacie, do 
dyrektora szkoły, w terminie do trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej 
ocenie; wniosek musi zawierać uzasadnienie; w uzasadnieniu wnioskujący powinien 
wykazać nieuwzględnienie w pełni kryteriów i trybu przy wystawianiu oceny lub 
zaistnienie dodatkowych okoliczności losowych, zdrowotnych; 

8) wnioski nie spełniające warunków określonych w pkt. 7 nie będą rozpatrywane; 
9) dyrektor, po rozpatrzeniu wniosku, może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości 

i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż 3 dni przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i informuje o swojej decyzji 
wnioskodawcę; 

10) brak zgody dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej; 
11) roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na stopień, o który uczeń ubiega się; 
12) roczny sprawdzian z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma, przede wszystkim, formę zadań praktycznych; 
13) sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego 

przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych; 
z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający: imiona i nazwiska 
nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, datę, sprawdzone i ocenione pisemne prace 
ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem; protokół jest jawny dla ucznia i jego 
rodziców; 

14) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, ustalona w wyniku sprawdzianu, nie 
może być niższa od przewidywanej; 

15) na 14 dni przed określoną przez dyrektora szkoły datą ustalenia ocen klasyfikacyjnych 
wychowawcy oddziałów wystawiają wszystkie oceny z zachowania, odnotowując to 
w e-dzienniku, w osobnej kolumnie: „ocena przewidywana”; informację tę za 
pośrednictwem e-dziennika otrzymuje uczeń i jego rodzice; wejście na stronę traktowane 
jest jako zapoznanie się z oceną; 

16) w terminie do trzech dni od daty uzyskania wiadomości o rocznej przewidywanej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania, uczeń i jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do 
dyrektora szkoły o podwyższenie oceny zachowania, jeśli ich zdaniem procedury przy 
wystawianiu oceny nie zostały dopełnione; 

17) wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz ewentualne okoliczności mające wpływ na 
zmianę oceny; 

18) dyrektor szkoły przekazuje wniosek do rozpatrzenia wychowawcy klasy, który ponownie, 
w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem pedagoga lub psychologa 
szkolnego, analizuje zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie 
okoliczności zawarte we wniosku; 

19) zespół nauczycieli, wraz z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, analizuje również 
zgodność wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem; 

20) zespół nauczycieli i pedagog lub psycholog szkolny formułują opinię i zapoznają z nią 
wychowawcę klasy i dyrektora szkoły; 
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21) wychowawca oddziału podejmuje decyzję wystawiając ostateczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

§ 69b. 

Zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej: 

1) rok szkolny dzieli się na dwa okresy, które kończą się posiedzeniami klasyfikacyjnymi rady 
pedagogicznej, na których przedstawiane są osiągnięcia uczniów i analizowane przyczyny 
ich niepowodzeń; 

2) klasyfikacja śródroczna odbywa się raz w roku, w terminie określonym przez dyrektora 
szkoły ogłaszanym corocznie w szkolnym terminarzu; 

3) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
uczniów z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 
uczniów oraz na ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych według przyjętej skali; 

4) klasyfikacja roczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania 
przeprowadzana jest w czerwcu, w terminie określonym przez dyrektora szkoły, zgodnie 
z aktualnym rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego; 

5) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania uczniów w danym 
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania; 

6) na świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, 
wpisuje się obowiązkowe, ujęte w szkolnym planie nauczania, zajęcia edukacyjne i oceny 
roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej oraz te obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne i uzyskane z nich oceny roczne, których realizacja, zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych; 

7) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę 
zachowania wychowawca oddziału, po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów 
danego oddziału oraz ocenianego ucznia; 

8) w przypadku braku możliwości ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez uprawnione osoby, 
ocenę ustala nauczyciel wskazany przez dyrektora np. nauczyciel wspierający; 

9) kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych: 
a) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum 

wiadomości i umiejętności wynikających z podstawy programowej, a braki w tym zakresie 
uniemożliwiają mu dalsze bezpośrednie uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu; 

b) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych 
treści programowych, ale zrealizował wymagania konieczne wynikające z podstawy 
programowej, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu; 

c) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości 
i umiejętności określone programem nauczania w danym oddziale, umożliwiające mu 
osiąganie sukcesów w dalszym kształceniu; 

d) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu. 
Wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według 
wzorów znanych z lekcji i podręczników; jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania 
związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego 
przedmiotu; 

e) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści programowych 
określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, co oznacza, że sprawnie 
posługuje się swymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązując samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania i potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach; 
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f) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości, rozwiązuje zadania 
o dużym stopniu trudności, jest twórczy, jest laureatem różnych konkursów 
przedmiotowych, koreluje wiedzę z różnych dziedzin; 

g) stopień celujący może otrzymać również uczeń, który jest laureatem przedmiotowych 
konkursów kuratoryjnych lub zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim i wyższym, 
jeżeli spełnia w najwyższym stopniu inne kryteria oceniania; 

10) oceny z religii i etyki są ustalane wyrażane w stopniach w skali od 1 do 6; podstawą 
ustalenia oceny szkolnej z religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, 
pilność i sumienność; udział w praktykach religijnych nie ma wpływu na ocenę z religii; 
uczeń, który uczestniczył w lekcji religii i etyki na świadectwie ma wpisywane oceny 
z obydwu przedmiotów; 

11) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, wyrażone w stopniach, zapisywane są 
w dzienniku lekcyjnym; 

12) w arkuszach ocen zapisywane są tylko, w pełnym brzmieniu, oceny roczne; 
13) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania; 
14) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

− systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji; 

− sumienność i rzetelność w odrabianiu prac domowych; 

− systematyczność i punktualność; 

− terminowość usprawiedliwiania nieobecności; 

− dbałość o schludny i estetyczny wygląd; 

− przestrzeganie zasad noszenia właściwego stroju i obuwia; 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

− aktywne i bezkonfliktowe uczestniczenie w życiu klasy i szkoły; 

− wrażliwość na potrzeby innych; 

− reakcja na przejawy agresji i przemocy; 

− aktywna praca na rzecz klasy i szkoły; 

− aktywność w podejmowaniu zadań, indywidualnych lub klasowych, i odpowiedzialność za 
ich realizację; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g) okazywanie szacunku innym osobom, tolerancja wobec odmiennych poglądów, postaw 

oraz sprawiedliwość i uczciwość w ocenie innych; 
15) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

 
 
 
 
 

wzorowe wz. 

bardzo dobre bdb. 

dobre db. 

poprawne pop. 

nieodpowiednie ndp. 

naganne ng. 
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16) w dzienniku lekcyjnym oraz arkuszach ocen klasyfikacyjne oceny zachowania zapisywane 
są tylko w pełnym brzemieniu; 

17) wychowawca oddziału ustala ocenę zachowania ucznia śródroczną lub roczną na 
podstawie: 

a) własnych obserwacji; 
b) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej dokumentacji: 

− karty oceny zachowania ucznia wyrażone oceną w przyjętej skali, wypełniane przez 
nauczycieli uczących w danej klasie; 

− zapisu uwag w e-dzienniku; 

− karty oceny zachowania ucznia wypełnianej przez zespół uczniów danej klasy; 

− karty samooceny zachowania ucznia; 
c) opinii pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły, jeżeli zgłaszają uwagi; 
18) nauczyciele-wychowawcy wpisują do dziennika ustalone, klasyfikacyjne oceny 

zachowania zgodnie z przyjętą skalą; zgromadzona dokumentacja znajduje się 
u wychowawcy oddziału  i jest przechowywana do końca sierpnia danego roku szkolnego; 

19) kryteria oceny zachowania: 
a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

− wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia obowiązujących w szkole regulaminów, jest 
wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i w szkole; 

− jest uczciwy, nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane 
samodzielnie; 

− nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec 
wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich 
zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego 
słownictwa; 

− wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska; 

− jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 
nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe; 

− systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności 
w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia 
danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne; 

− szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów; 

− nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych; 

− dba o piękno mowy ojczystej; 

− swoją postawą przynosi zaszczyt szkole; 
b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

− przestrzega wszystkich obowiązujących w szkole regulaminów, jest kulturalny, nie 
przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, 
ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące niewłaściwego  zachowania; 

− chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje 
się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli; 

− systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie 
wyznaczonym przez wychowawcę, w okresie  ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą 
godzinę lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny; 

− jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów; 

− nie używa wulgarnego słownictwa; 

− bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia; 

− nie ulega nałogom i nie namawia innych; 
c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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− stara się przestrzegać obowiązujących w szkole regulaminów, wywiązuje się 
z powierzonych obowiązków, zachowuje się kulturalnie, w ciągu okresu otrzymał nie 
więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie 
przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu 
uwagi przynoszą pozytywny skutek; 

− pracuje na miarę swoich możliwości; 

− systematycznie uczęszcza na zajęcia, w okresie ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych 
godzin i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę, nie spóźnia się na kolejne godziny 
lekcyjne; 

− nie prowokuje bójek; 

− posługuje się językiem pozbawionym wulgaryzmów; 

− szanuje mienie szkolne, społeczne, kolegów i własne; 

− nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych; 
d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

− często nie przestrzega obowiązujących w szkole regulaminów; 

− w ciągu okresu otrzymał nie więcej niż 12 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, 
uwagi kierowane do ucznia przynoszą pozytywny efekt; 

− wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i pedagogiem szkolnym; 

− nie pracuje na miarę swoich możliwości; 

− uczestniczył w kłótniach i konfliktach bez stosowania przemocy; 

− w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny 
sposób zrekompensował szkodę; 

− nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w okresie opuścił bez usprawiedliwienia nie 
więcej niż 12 godzin i spóźnił się nie więcej niż 8 razy; 

− nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych; 
e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

− wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminów szkolnych, w ciągu okresu 
otrzymał więcej niż 12 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, 
świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania; 

− ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych, przynosi 
niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy; 

− niszczy mienie szkoły i kolegów; 

− znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, zastraszanie, wymuszanie, 
kradnie; 

− ulega nałogom i namawia innych; 

− wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, 
personelu szkoły lub kolegów; 

− w okresie opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, często spóźnia się, 
zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia; 

− nie pracuje na rzecz klasy; 

− nie wykazuje chęci poprawy; 
f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

− ignoruje postanowienia regulaminów szkolnych; 

− ze względu na swe zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych; 

− manifestuje lekceważący stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

− stosuje przemoc, znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, 
wyłudzanie, zastraszanie, nakłania do nałogów, dopuszcza się kradzieży; 

− rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne; 
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− wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w okresie opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 
25 godzin; 

− uchylony; 

− nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych; 

− swoim postępowaniem przynosi ujmę szkole; 

− ulega nałogom; 
20) wyraźna i trwała zmiana zachowania ucznia, widoczna co najmniej miesiąc przed 

ustaleniem przewidywanej oceny zachowania, może wpłynąć na uzyskanie wyższej oceny 
zachowania; 

21) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 
odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej; 

22) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły; 
23) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi mu lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez: 

a) organizowanie dodatkowych zajęć; 
b) przygotowanie dodatkowych zadań; 
c) organizowanie samopomocy koleżeńskiej; 
24) laureaci na szczeblu wojewódzkim, konkursów przedmiotowych organizowanych przez 

kuratora oświaty, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną 
ocenę klasyfikacyjną. 

§ 69c. 

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego: 

1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja; 

2) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny, najpóźniej do dnia zebrania klasyfikacyjnej rady pedagogicznej; 

3) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności; 

4) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 
b) spełniający obowiązek szkolny; 
5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia objętego edukacją domową, 

realizującego obowiązek poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  i wychowania fizycznego; 

6) uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 5, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się 
oceny zachowania; 

1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 
2) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma, przede wszystkim, formę zadań praktycznych; 
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3) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia szkolnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin egzaminu 
klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami; 

4) egzamin klasyfikacyjny ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 przeprowadza nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły; 

5) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 przeprowadza komisja 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako 
przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy; 

6) przewodniczący komisji informuje rodziców oraz ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, 
o liczbie zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 
dnia; 

7) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 
rodzice ucznia; 

8) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, stanowiący 
później załącznik do arkusza ocen, który zawiera w szczególności: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 – skład 
komisji; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia; 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
c) zadania, ćwiczenia egzaminacyjne; 
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny; 
9) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się „nieklasyfikowany”; 

10) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 

11) ustalona przez nauczycieli, uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

§ 69d. 

Tryb rozpatrywania zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej: 

1) 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 przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; 

2) zastrzeżenia do trybu ustalenia oceny powinny być zgłoszone na piśmie przez rodziców do 
dyrektora szkoły w terminie do 2 dni roboczych; 

3) pisemne zastrzeżenie, złożone przez rodziców, powinno być właściwie umotywowane, 
z podaniem zakresu niezgodności przeprowadzonej procedury ustalania oceny; 

4) dyrektor szkoły sprawdza zasadność odwołania i prawidłowość trybu ustalania tej oceny; 
5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze ustalania rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący; 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne lub zbliżone; 
6) komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną, która jest oceną ostateczną i nie może być niższa niż ustalona wcześniej, 
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z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego; 

7) termin przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor szkoły; sprawdzian powinien odbyć 
się w ciągu 5 dni od złożenia podania z odwołaniem od wystawionej oceny; 

8) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze ustalania rocznej oceny 
zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący; 
b) wychowawca klasy; 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 
d) pedagog szkolny; 
e) psycholog szkolny; 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
g) przedstawiciel rady rodziców; 
9) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma 
przewodniczący komisji; 

10) ustalona przez komisję ocena zachowania jest oceną ostateczną i nie może być niższa niż 
ustalona przez wychowawcę; 

11) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

− skład komisji; 

− termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 6; 

− zadania, pytania sprawdzające; 

− wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

− skład komisji; 

− termin posiedzenia komisji; 

− wynik głosowania; 

− ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 
12) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 
13) do protokołu, o którym mowa w ust. 5 pkt 11, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

§ 69e. 

1. Promowanie: 
1) począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne pozytywne; 

2) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
z wyróżnieniem; 

3) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz promować 
do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym 
planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. Tryb i warunki przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 
1) ustalona przez nauczyciela negatywna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego; 
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2) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał ocenę negatywną z jednego, albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć; 

3) egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 
z przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie 
fizyczne; w przypadku tych przedmiotów egzamin powinien mieć, przede wszystkim, 
formę ćwiczeń praktycznych; 

4) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych; egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich według następującego trybu: 

a) rodzice ucznia, który przystępuje do egzaminu poprawkowego, otrzymują przed 
zakończeniem roku szkolnego, od nauczyciela ustalającego ocenę negatywną, pisemny 
wykaz zagadnień objętych egzaminem; 

b) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły; w skład 
komisji wchodzą: 

− dyrektor szkoły lub inny nauczyciel przez niego wyznaczony, który przewodniczy tej 
komisji; 

− nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

− nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 
komisji; 

5) nauczyciel, który ustalił dla ucznia ocenę negatywną może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne; 

6) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
a) skład komisji; 
b) termin egzaminu; 
c) pytania egzaminacyjne; 
d) wyniki egzaminu; 
e) oceny ustalone przez komisję; 
7) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi integralną część arkusza ocen; 
8) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września; 

9) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę; 

10) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz wciągu 
danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie 
ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

3. Warunki ukończenia szkoły: 
1) uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 

pozytywne, w klasie programowo najwyższej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
2) uczeń uzyskał pozytywny wynik z egzaminu ósmoklasisty; 
3) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej 

otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, religii, etyki średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

4. Na wniosek ucznia albo rodzica udostępnia się dokumentację przebiegu nauczania 
i protokoły egzaminów, co do których były zastrzeżenia, według zasady: 

1) zainteresowany składa wniosek do dyrektora szkoły; 
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2) dyrektor szkoły w terminie dwóch dni ustala z osobą zainteresowaną termin udostępniania 
dokumentacji; 

3) wyznacza osobę w obecności, której dokumentacja jest udostępniana; 
4) zezwala się na robienie notatek, wypisów; 
5) nie zezwala się na kopiowanie cyfrowe. 

§ 69f. 

Nagrody i wyróżnienia: 

1) w klasach IV-VIII świadectwo z wyróżnieniem, czyli świadectwo z biało – czerwonym 
paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”, otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 

2) absolwent szkoły otrzymuje tytuł „Najlepszego Absolwenta Roku”, jeżeli spełnił najwięcej 
z następujących warunków: 

a) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania; 
b) uzyskał bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty; 
c) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,1; 
d) minimum 2 razy, w klasach IV-VIII otrzymał świadectwo z wyróżnieniem; 
e) uzyskiwał sukcesy w pozaszkolnych konkursach; 
f) aktywnie uczestniczył w pracach samorządu uczniowskiego lub pracował społecznie na 

rzecz szkoły; 
3) uchwałę o przyznaniu tytułu „Najlepszego Absolwenta Roku” podejmuje rada 

pedagogiczna. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna; 
4) za bardzo dobre wyniki w nauce uczniowie otrzymują nagrody książkowe; 
5) na świadectwie, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się 

w szczególności: 
a) osiągnięcia w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, 

co najmniej na szczeblu wojewódzkim uzyskując  tytułu laureata; 
b) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 

zajęcie I, II, III miejsca; 
c) działania na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu; 
6) uczeń otrzyma na świadectwie adnotację o działalności wolontariusza, jeśli spełni 

następujące warunki: 
a) rodzice poinformują wychowawcę, że uczeń prowadzi wolontariat poza szkołą i dostarczą 

stosowne zaświadczenie; 
b) informacje o działaniach społecznych na terenie szkoły powinny być rejestrowane przez 

ucznia i potwierdzone przez nauczycieli prowadzących daną akcję, a następnie przekazane 
wychowawcy klasy przed terminem rady klasyfikacyjnej; 

c) uczeń powinien uczestniczyć w co najmniej 5 akcjach organizowanych w roku szkolnym 
na terenie szkoły. 

Rozdział 7 
Współdziałanie szkoły z rodzicami uczniów 

§ 70. 

1. W szkole respektuje się zasadę, że rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka. 
2. W zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, szkoła współdziała z  rodzicami 

uczniów. Współpraca opiera się w szczególności na: 
1) znajomości i akceptacji poprzez rodziców zadań i zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych w danej klasie i szkole oraz znajomości systemu oceniania, klasyfikacji 
i promowania; 

2) współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych szkoły; 
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3) rzetelnej informacji ze strony nauczycieli na temat postępów dziecka w nauce 
i zachowaniu, przyczyn występowania ewentualnych trudności; 

4) uzyskaniu informacji i porad z dziedziny wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 
5) wyrażaniu przez rodziców i przekazywaniu dyrektorowi własnego zdania i uwag 

odnoszących się do pracy szkoły; 
6) wspieraniu wychowawczych wysiłków rodziców; 
7) zachęcaniu rodziców do włączania się w organizację życia szkolnego (udział 

w uroczystościach, imprezach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, itp.); 
8) stworzeniu rodzicom właściwych warunków do załatwiania spraw wychowawczych: 

życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy, zachowania tajemnicy, itp.; 
9) współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak 

i szkoły oraz budzeniu wzajemnego zaufania. 

§ 71. 

1. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są: 
1) zebrania rady rodziców z dyrektorem szkoły; 
2) zebrania rodziców danej klasy z wychowawcą (co najmniej trzy razy w roku szkolnym – 

zgodnie z planem pracy szkoły); 
3) konsultacje indywidualne z wychowawcą, nauczycielami uczącymi w danej klasie, 

dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, specjalistą; 
4) w szczególnych przypadkach kontakt telefoniczny; 
5) kontakty za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
2. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z wychowawcą z przyczyn 

od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą klasy w innym terminie. 
3. Szkoła może organizować dla rodziców spotkania o charakterze szkoleniowym, 

poruszające zagadnienia zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły, 
prowadzone przez pedagoga, psychologa i z udziałem wykwalifikowanych pracowników 
właściwych instytucji współpracujących ze szkołą, zgodnie z potrzebami rodziców i ich 
dzieci. 

§ 72. 

1. Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły mają obowiązek: 
1) dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnić dziecku odpowiednie warunki do nauki; 
3) wyposażyć dziecko w materiały i przybory szkolne oraz zapewnić odpowiedni strój; 
4) dbać, aby dziecko regularnie uczęszczało do szkoły i czuwać nad przygotowaniem do zajęć 

szkolnych; 
5) udzielać dziecku wszelkiej pomocy w realizacji obowiązków szkolnych; 
6) uczestniczyć w ustalonych formach kontaktu ze szkołą; 
7) uzyskiwać informacje o postępach w nauce i zachowaniu swego dziecka; 
8) uzyskiwać informacje o grożącej uczniowi śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na 

miesiąc przed śródrocznym/rocznym jej wystawieniem oraz informacji o grożącej ocenie 
nagannej zachowania; 

9) współpracować z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności 
wychowawczych i w rozwijaniu zdolności; 

10) stawiać się w szkole w przypadku wezwania przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę, 
pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły; 

11) dopilnować przestrzegania przez dziecko zasad obowiązujących w szkole; 
12) dbać o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 
13) respektować prawo wewnątrzszkolne. 
2. W przypadku szczególnie rażącego zaniedbania obowiązków rodziców wobec ucznia i nie 

reagowania na wezwania szkoły, dyrektor szkoły może: 
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1) zwrócić się o pomoc od kuratora sądowego; 
2) zawiadomić policję lub prokuraturę; 
3) skierować sprawę do sądu rodzinnego. 

Rozdział 8 
Prawa i obowiązki uczniów. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów. 

§ 73. 

1. Statut określa rodzaje praw ucznia i uprawnienia wynikające z Konwencji o Prawach 
Dziecka, z przepisów prawa oświatowego oraz regulaminów wewnątrzszkolnych. 

2. Uczeń ma prawo do otrzymywania informacji na temat: 
1) dostępności do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz warunków korzystania z nich, 

a także o procedurach dochodzenia swoich praw; 
2) programów nauczania, zasad oceniania i jawności ocen; 
3) podejmowanych w jego sprawie decyzji; 
4) życia szkolnego. 
3. Uczeń ma prawo do nauki, czyli: 
1) pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) najpełniejszego rozwoju jego osobowości, talentów, zdolności umysłowych i fizycznych. 
4. Uczeń ma prawo do wolności wypowiedzi, czyli: 
1) wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem; 
2) wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu; 
3) wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie, np. w sytuacji konfliktu; 

nie może to jednak naruszać niczyjej godności osobistej. 
5. Uczeń ma prawo do wolności sumienia i przekonań religijnych, czyli: 
1) wyrażania przekonań religijnych i światopoglądowych; 
2) do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu. 
6. Uczeń ma prawo do godnego traktowania, co oznacza: 
1) zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej, gwarancja nietykalności 

cielesnej; 
2) poszanowanie godności ucznia – zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania 

presji psychicznej; 
3) życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 
7. Uczeń ma prawo do dochodzenia należnych mu praw, to znaczy: 
1) uczeń i jego rodzice muszą być poinformowani o sposobie dochodzenia należnych im praw; 
2) uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji nauczyciela lub rady 

pedagogicznej do dyrektora szkoły, w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, 
że zostały one naruszone: 

a) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw 
ucznia; 

b) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające; 
c) dyrektor odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy w terminie 14 dni roboczych; 
d) uczeń i jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu 

prowadzącego i nadzorującego w zależności od rodzaju sprawy, z powiadomieniem 
dyrektora. 

8. Uprawnienia ucznia: 
1) korzystanie z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki pod nadzorem osób upoważnionych; 
2) oddziaływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających na terenie szkoły; 
3) rozwijanie swych zainteresowań i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych; 
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4) udział w organizowaniu konkursów i imprez kulturalnych oświatowych, sportowych 
i rozrywkowych na terenie szkoły; 

5) reprezentowanie szkoły na zewnątrz w zawodach sportowych, imprezach artystycznych 
i innych; 

6) udział w wycieczkach i wyjściach zgodnie z regulaminem wycieczek i wyjść, który stanowi 
osobny dokument; 

7) równomierne rozłożenie prac klasowych i domowych; szczegółowe zasady określają 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania; 

8) do bezpiecznego wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych na zasadach ustalonych 
przez radę pedagogiczną; 

9) do sprawiedliwej, jawnej, motywującej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności oraz 
zachowania na podstawie znanych kryteriów zawartych w Wewnątrzszkolnych Zasadach 
Oceniania; 

10) do uzyskania ze strony nauczyciela, pedagoga, psychologa, kolegów pomocy w przypadku 
trudności w nauce i problemów wychowawczych; 

11) do usprawiedliwienia nieprzygotowania się do zajęć zgodnie z przedmiotowymi systemami 
oceniania; 

12) do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy w sytuacjach i na 
zasadach określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

9. Uprawienia zawarte w ust. 8 pkt. 4, 5, i 6 mogą być odbierane lub częściowo zwieszane 
jako jeden z rodzajów kar. 

10. Odbieranie lub zawieszanie uprawnień następuje na wniosek wychowawcy, samorządu 
szkolnego i rady rodziców skierowany do zespołu nauczycieli uczących w danej klasie. 

11. Rozpatrzenie wniosku przez oddziałowy zespół nauczycielski następuje w terminie 3 dni, 
a jego ustalenia zatwierdza dyrektor szkoły. 

§ 74. 

1. Uczeń ma obowiązek: 
1) uczyć się systematycznie rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach; 
2) regularnie uczęszczać na lekcje, nie spóźniać się; 
3) usprawiedliwiać, w określonym terminie i formie, każdą nieobecność na zajęciach 

obowiązkowych – wciągu 7 dni za pośrednictwem e-dziennika; 
4) brać czynny udział w życiu szkoły, pracując w organizacjach uczniowskich i uczestnicząc 

w zajęciach pozalekcyjnych; 
5) właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych; 
6) przestrzegać warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 
a) uczeń przynosi telefon i inny sprzęt elektroniczny do szkoły na własną odpowiedzialność; 
b) w czasie lekcji i innych zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń elektronicznych (tablety, kamery, aparaty, dyktafony itp.); 
c) w szkole obowiązuje zakaz rejestrowania obrazów i dźwięków, bez wiedzy i zgody osób 

zainteresowanych; 
d) uczeń nie przestrzegający zasad w zakresie używania telefonów komórkowych lub 

urządzeń audiowizualnych, ma obowiązek – na polecenie nauczyciela – położyć 
wyłączone urządzenie na biurku nauczyciela do końca lekcji lub zajęć; 

e) szkoła nie bierze odpowiedzialności materialnej za posiadany przez ucznia sprzęt 
elektroniczny, który uległ zniszczeniu lub zagubieniu; 

f) telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne mogą być wykorzystywane przez 
uczniów na lekcjach w celach edukacyjnych, wyłącznie za zgodą nauczyciela lub na jego 
polecenie; 

7) ćwiczyć na lekcji w-f w odpowiednim stroju – biała koszulka; krótkie, ciemne spodenki; 
jasne skarpety i buty na jasnej podeszwie; 
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8) przychodzić do szkoły we właściwym stroju, adekwatnym do pory roku: 
a) buty na zmianę – zakryte obuwie sportowe na płaskiej, jasnej podeszwie; 
b) czyste spodnie, spódnica do kolan; 
c) strój zasłania talię, dekolt, ramiona, uda; 
d) w doborze ubioru, rodzaju fryzury i makijażu, należy zachować umiar (unikać jaskrawych 

kolorów, krzykliwych i wyzywających form, wulgarnych napisów);   
e) dozwolone jest noszenie drobnej biżuterii; 
9) podczas uroczystości szkolnych nosić strój galowy: 
g) dla chłopców biała koszula, czarne lub granatowe spodnie, krawat z logo szkoły; 
h) dla dziewczynek biała bluzka z kołnierzykiem, czarna lub granatowa spódnica, krawat 

z logo szkoły; 
10) godnie reprezentować szkołę; 
11) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania; 
12) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów 

oraz ich rodziców; 
13) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią; 
14) dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne; 
15) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed 

ich rozpoczęciem w czasie przerw; 
16) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne; 
17) naprawić wyrządzone przez siebie szkody; 
18) przestrzegać zasad zawartych w umowach wewnątrzszkolnych – w regulaminach 

klasowych, świetlicy, biblioteki, stołówki i innych. 
2. Uchylony. 

§ 75. 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
1) wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, przynoszące zaszczyt szkole; 
2) prace na rzecz szkoły; 
3) wzorową postawę i bezinteresowną pomoc; 
4) odwagę w reagowaniu na zło. 
2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu 

uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
3. Ustala się następujące rodzaje nagród: 
1) pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej; 
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 
3) dyplom; 
4) nagroda książkowa lub rzeczowa. 
4. Nagrody finansowane są z funduszu rady rodziców. 
5. Za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i wysokie wyniki w nauce uczeń klas IV-VIII 

może otrzymać stypendium ze środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę 
zgodnie z regulaminem przyznawania, który stanowi odrębny dokument i znajduje się na 
stronie internetowej szkoły. 

6. Uczeń lub jego rodzic ma prawo wniesienia zastrzeżenia do przyznanej nagrody:  
1) zastrzeżenie uczeń  lub jego rodzic składa na piśmie do dyrektora, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji o jej przyznaniu; 
2) zastrzeżenie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 7 dni; 
3) uczeń lub jego rodzic otrzymują pisemną odpowiedź o utrzymaniu decyzji o przyznaniu 

nagrody, wycofaniu nagrody albo zamianie nagrody na inną; 
4) decyzja dyrektora szkoły podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna. 
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§ 76. 

1. Za lekceważenie obowiązków szkolnych oraz naruszanie porządku szkolnego uczeń może 
być ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 
1) upomnienie lub nagana wychowawcy wobec klasy; 
2) upomnienie lub nagana dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 
3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia przez wychowawcę lub 

dyrektora; 
4) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych wydany przez klasowy zespół 

nauczycielski lub dyrektora na wniosek wychowawcy – na określony czas; 
5) pozbawienie uprawnień zawartych w § 73 ust. 8 pkt. 4, 5 i 6; 
6) pozbawienie pełnionych funkcji; 
7) uchylony; 
8) wystawienie negatywnej oceny z zachowania; 
9) przeniesienie ucznia do równoległej klasy; 
10) przeniesienie do innej szkoły na wniosek dyrektora i za zgodą Kuratora Oświaty. 
3. Zasady stosowania kar zawarte są w procedurach postępowania w szczególnych sytuacjach, 

które stanowią odrębny dokument. 
4. Od każdej z wymienionych kar uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu 

uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od 
otrzymania decyzji o karze. 

5. Dyrektor rozpatruje wniosek odwoławczy w porozumieniu z pedagogiem, wychowawcą 
przewodniczącym, samorządu szkolnego w terminie 3 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 
2) odwołać – anulować karę; 
3) zostawić wykonanie kary. 
6. Od decyzji dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 
7. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora 

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana 
środowiska wychowawczego może wpłynąć korzystnie na postawę ucznia. 

8. Przeniesienie ucznia do innej szkoły rada pedagogiczna wnioskuje, gdy uczeń: 
1) dopuszczał się czynów łamiących prawo: kradzieże, wymuszenia, zastraszenia; 
2) zachowywał się w sposób demoralizujący, bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu 

innych uczniów. 
9. W przypadkach szczególnie drastycznych, chuligańskich zachowań ucznia, szkoła 

zawiadamia odpowiednie organy. 
10. W przypadku naruszenia praw uczeń lub rodzic ma prawo złożyć skargę do dyrektora 

szkoły, która jest rozpatrywana według  następującego porządku: 
1) pisemną skargę uczeń lub rodzic składa do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni 

roboczych od zaistniałego zdarzenia; 
2) dyrektor przekazuje skargę do rozpatrzenia pedagogowi szkolnemu; 
3) pedagog w  porozumieniu z wychowawcą i wicedyrektorem podejmuje działania 

wyjaśniające zaistniałe zdarzenie; 
4) zebrane informacje wyjaśniające zdarzenie pedagog przekazuje w wersji pisemnej 

dyrektorowi placówki; 
5) dyrektor udziela rodzicom pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wpłynięcia skargi. 

Rozdział 9 
Postanowienia końcowe 

§ 77. 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 78. 

Szkoła posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny, który obejmuje: 
1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego; 
2) uroczystość pasowania na ucznia; 
3) uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

§ 79. 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

§ 80. 

1. Zmiany w Statucie Szkoły mogą być dokonywane w trybie obowiązującym dla jego 
uchwalenia i zatwierdzenia. 

2. Zmiany w Statucie Szkoły w postaci jego nowelizacji przeprowadza się w wypadku, gdy: 
1) jego postanowienia nie nadążają za nowelizacją przepisów prawa powszechnego, lokalnego 

i oświatowego; 
2) społeczność szkolna dojrzała do nowych rozwiązań, które chce umieścić w Statucie Szkoły; 
3) dotychczasowe postanowienia krępują nowatorskie działania któregoś z organów szkoły. 
3. Organem uprawnionym do opracowania nowelizacji Statutu Szkoły jest rada pedagogiczna 

lub wyłoniony z niej zespół. 
4. Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły uchwala rada pedagogiczna. 
5. Dostępność Statutu Szkoły: 
1) statut jest opublikowany w formie pisemnej; 
2) statut jest udostępniony do wglądu w bibliotece szkolnej; 
3) statut jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 

§ 81. 

Sprawy nie objęte niniejszym Statutem Szkoły rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa. 

§ 82. 

Dyrektor szkoły po każdej nowelizacji ogłasza w drodze zarządzenia jednolity tekst Statutu 
Szkoły. 
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