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Podstawy prawne: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada  

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 

1534) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1651) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu-

blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organi-

zacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, nie-

dostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 

1578) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i 

sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym 

(Dz.U. 2017 poz. 1627) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizo-

wania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej 

nauki zawodu (Dz.U. 2017 poz. 1644) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 

r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, 

poz. 968) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647) 

15. Ustawa z 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

16. Ustawa z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 
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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, zwana dalej „szkołą”, jest 

ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3) niniejszego statutu. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek zlokalizowany w Ostródzie przy ul. Osiedle Młodych 8 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ostróda 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. 

5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

 

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Ostródzie; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6  

im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie; 

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Ostróda; 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty; 

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły; 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Maku-

szyńskiego w Ostródzie; 

8) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty; 

9) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe; 

10) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe 

zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych  

i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń 

po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne 

szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz 

umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych, a także warunki  

i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

11) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności  

w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności  

w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-

motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

12) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia 

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

13) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
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14) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną; 

15) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

16) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela; 

17) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program    

przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który 

dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

18) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające się 

poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne i inne 

wspomagające rozwój. 

 

     

DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 3. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa przy współpracy z rodzicami poprzez: 

1) zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i ko-

rzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań; 

5) wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły; 

6) wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie 

uniwersalnych zasad etycznych. 

7) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowie-

dzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

8) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych 

warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samo-

dzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, mu-

zycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;  

9) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 

świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości ko-

rzystania z nich;  

10) realizację Misji i Wizji szkoły 

2. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk 

     pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka,      

kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej. 
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3. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1) w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej: 

a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

b) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności naro-

dowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, 

c) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, 

d) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych, 

e) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszają-

cych dobra innych osób; 

2) w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej: 

a) indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia tego potrzebu-

jącego, 

b) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 

szkolnych, rodzinnych, zdrowotnych itp. 

c) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i śro-

dowiskowych, 

d) objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną, terapeutycz-

ną; 

3) w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez: 

a) tworzenie kół zainteresowań oraz zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania 

b) prace indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego pro-

gramu lub toku nauki, 

c) organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkur-

sów czy olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych; 

4) w zakresie sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami: 

a) monitorowanie, obserwacja środowiska rodzinnego ucznia i rozpoznawanie potencjalnych 

możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, jak i możliwości ich zaspokajania, 

b) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, świetlicą terapeutyczną, 

c) współpracę z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku, 

d) współpracę z organami policji i straży miejskiej, sądem, kuratorami sądowymi, 

e) zapewnianie uczniom możliwości korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego, 

f) umożliwianie uzyskiwania pomocy materialnej, 

g) zorganizowania stołówki szkolnej oraz świetlicy; 

5) w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas obowiązkowych zajęć szkolnych, wy-

cieczek i zajęć poza terenem szkoły organizowanych przez szkołę: 

a) stosowanie regulaminu pełnienia dyżurów,  

b)  stosowanie rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

c) stosowanie regulaminu postępowania w razie zaistnienia wypadku, 

d) stosowanie zasad organizacji wycieczek, 

e) stosowanie procedur realizacji obowiązku szkolnego, 

f) korzystanie ze świetlicy szkolnej i biblioteki. 

6) w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny  

w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami pa-

tologii społecznej: 

a) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, 

b) współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole, 

c) objęcie terenu szkoły monitoringiem wizyjnym, 

d) pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trak-

cie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem, 
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e) zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobo-

wiązkowych i pozalekcyjnych, 

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi 

przepisami,  

g) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 

h) szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż., pierwszej pomocy, 

i) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia lekcji, 

j) dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie 

dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 

k) umieszczanie regulaminów w salach lekcyjnych, 

l) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie  

z nimi całej społeczność szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie, 

m)  przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, 

n)  rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji, 

o) sprawdzanie przez nauczycieli pomieszczeń, w których będą prowadzili zajęcia oraz 

sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali, 

p) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów oraz wykorzystanie czasu wolne-

go, 

q) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczą-

cych uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, buli-

mii i innych zjawisk dotykających współczesny świat; 

r) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru   

i wykorzystania mediów; 

7) w zakresie powierzania obowiązków wychowawcy nauczycielom: 

a) zapewnianie, w miarę możliwości, ciągłości pracy wychowawcy z danym oddziałem, 

b) zapewnianie pomocy i wsparcia wychowawcy w jego działaniach opiekuńczo-

wychowawczych, 

c) organizowanie dla nauczycieli szkoleń w ramach WDN; 

8) w zakresie innowacji i eksperymentów prowadzonych przez radę pedagogiczną: 

a) rozbudzanie zainteresowań problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady 

pedagogicznej, 

b) udzielanie pomocy formalno-prawnej zainteresowanym nauczycielom; 

9) w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży: 

a) organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej, 

b) kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział  

w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych poświęconych ważnym rocznicom państwo-

wym, 

c) tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział 

w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, 

d) zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, 

które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego, 

e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa 

w życiu społecznym; 

f) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska. 

10) w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wy-

chowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych  

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

a) realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego, 

b) sprawowanie przez dyrektora, (wicedyrektora), kierownika świetlicy nadzoru pedago-
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gicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

c) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-

czej, 

d) realizacja programów nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, 

uwzględniających warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, 

lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów. 

e) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygoto-

wywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem, 

f) współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia  

i działania w społeczności lokalnej, 

g) analizowanie i na bieżąco modyfikowanie statutu szkoły, 

h) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły; 

11) w zakresie organizowania wolontariatu w szkole: 

a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie, 

b) uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, 

c) uczenie postaw szacunku wobec zwierząt, 

d) uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą, 

e) uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

f) kształtowanie postaw prospołecznych, 

g) kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

h) podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcia 

uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy 

na rzecz biblioteki szkolnej, 

i) podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz z in-

stytucjami działającymi na rzecz innych osób, 

j) udział w akcjach charytatywnych. 

12) w zakresie promocji i ochrony zdrowia: 

a) prowadzenie strony internetowej szkoły, 

b) wydawanie gazetki szkolnej, 

c) prowadzenie tablic informacyjnych, 

d) prezentowanie działań szkolnych podczas wszelkiego rodzaju działalności pozaszkol-

nej, 

e) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

f) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, 

g) realizacja programów edukacyjnych prozdrowotnych, profilaktycznych, 

h) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów, propagowanie zdrowej 

żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia, 

i) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia, 

j) udział w akcjach typu: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”,  

k) prowadzenie i promowanie zbiórki odpadów i segregacji śmieci; 

13) w zakresie doradztwa zawodowego: 

a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,  

b) pomoc uczniom w planowaniu ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,  

c) prowadzenie zajęć związanych z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności 

i predyspozycji oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawo-

dowej. 

4. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3 realizowane są przez nauczycieli przy współpra-

cy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi  

w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną. 

5. Cele, o których mowa w ust. 3 osiągane są poprzez: 



10 
 

1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce  

w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości; 

2) zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współ-

życia społecznego; 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świa-

domego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu ro-

dzinnym i społecznym; 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia 

pomocy słabszym. 

 

 

Rozdział 2 

Formy realizacji zadań szkoły 

 

§ 4. 

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi 

warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju 

organizacyjnego. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została ustalona podstawa programowa, 

lecz program nauczania tych zajęć został włączony o szkolnego zestawu programów nau-

czania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne. 

4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą orga-

nu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

5. Szkoła współpracuje z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostródzie i Olsztynie, 

Poradnią Logopedyczną przy ZOZ-ie w Ostródzie, Świetlicą Terapeutyczną w Ostródzie, 

Biurem Pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostródy d/s Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, policją i sądem, Parafią Św. Franciszka z Asyżu, MOPS i GOPS, szkołami  

i przedszkolami ostródzkimi, strażą pożarną, Sądem dla Nieletnich, strażą miejską, Miejską 

Biblioteką Publiczną, OCSiR, Centrum Kultury, Sanepidem, stowarzyszeniami, teatrami, 

kinem i innymi instytucjami wspomagającymi działania szkoły organizując: spotkania, 

zawody, wyjazdy, uroczystości okolicznościowe, prelekcje, zajęcia na terenie szkoły lub poza 

nią, badania uczniów, pomoc materialną i finansową, wypoczynek, programy zdrowotne, 

programy profilaktyczne itp. 

 

  

Rozdział 3 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i koncepcja pracy szkoły 

 

§ 5. 

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów, zgodny z potrzebami i problemami występującymi w szkole. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współ-

pracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 
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3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska poro-

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

program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedago-

giczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną. 

4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału  

opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału. 

5. Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły, 

przy współpracy z rodzicami, z pomocą pracowników administracji i obsługi. 

6. Szkoła realizuje Koncepcję pracy opracowaną przez nauczycieli, rodziców i uczniów. 

 

 

DZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 6. 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

 

Rozdział 1 

Dyrektor szkoły 

 

§ 7. 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmo-

nijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowią-

cych; 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi odpowie-

dzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

5) pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność statutową szkoły; 

6) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach od-

znaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szko-

ły; 

7) przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych nagród; 

8) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły; 

9) współdziałanie ze szkołami wyższymi   w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego ucznia; 

11) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 

12) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej  i informowanie o ich terminie członków 

rady; 

13) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

14) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły; 

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
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3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i innych pracowników. 

4. Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły. 

5. Dyrektor przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady. 

6. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora 

oświaty i organ prowadzący. 

7. Dyrektor opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów  

    w szkole; 

8. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole; 

9. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa  

    w § 6 pkt 2, 3, 4. 

 

§ 8. 

1. W szkole tworzone jest stanowisko wicedyrektora, za zgodą organu prowadzącego. 

2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor szkoły. 

3. W szkole utworzone jest stanowisko kierownika świetlicy. 

4. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska 

kierownicze w szkole. 

5. Na wniosek rady rodziców powołuje radę szkoły. 

 

Rozdział 2 

Rada pedagogiczna 

 

§ 9. 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych 

regulaminów wewnątrzszkolnych. 

2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny  

z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

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

w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapra-

szane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działal-

ność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowaw-

czej i opiekuńczej szkoły. 

4. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady 

usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwio-

ną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze 

wszystkimi tego konsekwencjami. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowa-

niu ich projektów przez radę rodziców; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

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

nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy  

szkoły. 

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

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

lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2)  projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróż-

nień; 

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

 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych i opiekuńczych. 

9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach 

spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co naj-

mniej połowy jej członków. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

 

 

Rozdział 3 

Samorząd uczniowski 

 

§ 10. 

1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.  

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniowskich, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi 

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji mię-

dzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi  

w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów  

i treści obraźliwych dla czytelników; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgod-

nie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7) prawo organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działal-

ności; 

8) prawo udziału przedstawicieli samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedago-

gicznej i rady rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki; 
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9) prawo wystąpienia z wnioskiem do dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia w szkole obo-

wiązku noszenia stroju jednolitego oraz jego wzoru i okoliczności, w których on nie jest obo-

wiązkowy, 

10) prawo opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć, 

11) prawo do współtworzenia koncepcji pracy szkoły, 

12) prawo składania zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

6. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie de-

cyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu. 

7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolonta-

riatu. 

 

Rozdział 4 

Rada rodziców 
 

§ 11. 

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

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

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

prowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w tym o utworzeniu rady szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

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

szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady ro-

dziców określa regulamin rady rodziców. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku banko-

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

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone 

przez radę rodziców. 

 

 

Rozdział 5 

Zasady współdziałania organów szkoły 

oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

 

§ 12. 

1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły. 

2. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzo-

ne do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom. 
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3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się 

do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 

naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją 

reprezentację tzn. radę rodziców i SU w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ust-

nej na jej zebraniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowią-

zującą w szkole. 

7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia 

każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

8. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem 

drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu. 

 

§ 13. 

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dy-

rektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie zaintere-

sowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany 

jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu or-

ganów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku 

niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. 

 

 

DZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły 

 

§ 14. 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych określają 

przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

3. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

5. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne organizowane i funkcjonujące na podstawie 

odrębnych przepisów. 

6. Oddziałem opiekuje się wychowawca oddziału. 
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7. Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji: 

1) z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  

rodziców; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), także dzieci zamieszkałe poza obwodem szko-

ły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

3) W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż 

liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,  kandydatów przyjmuje się na podstawie 

kryteriów określonych i z zachowaniem postępowania rekrutacyjnego określonego w Regula-

minie Rekrutacji. 

 

 

§ 15. 

1. Dyrektor szkoły opracowuje, w każdym roku szkolnym, arkusz organizacyjny szkoły, 

uwzględniający ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 

związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających 

nauczycieli. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawu-

jącego nadzór pedagogiczny. 

3. Na podstawie arkusza organizacyjnego, dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia  

i higieny pracy. 

4. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacyjnego szkoły, o którym mowa w 

ust. 1 i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę. 

5. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala 

w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w liczbie 

ustalonej rozporządzeniem dla szkoły podstawowej. 

6. Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają 

zaopiniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski i podane do 

ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku. 
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodat-

kowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; dyrektor szkoły wyznacza termin od-

pracowania tych dni w wolne soboty. 

8. W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć, w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości 

udziału uczniów w tych zajęciach. 

9. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeże-

li: 

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzają-

cych zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski ży-

wiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne; 

c) wystąpiły w szkole zdarzenia, np. uszkodzenia urządzeń szkolnych uniemożliwiające prowa-

dzenie zajęć, także opiekuńczych.  

10. Zajęcia, o których mowa w ust. 9 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora 

terminie. 
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11. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ra-

mowych planów nauczania. 

12. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III prowadzone są w oddziałach liczących nie więcej niż 25 

uczniów.  

13. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przy-

jęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

14. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły 

zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.  

15. Godzina lekcyjna w klasach IV – VI trwa 45 minut. 

16. Czas trwania zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć. 

17. W czasie przerw w budynku szkolnym i na boisku nauczyciele pełnią dyżury. 

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

/prawnych opiekunów/, szkoła zapewnia opiekę w świetlicy /Regulamin świetlicy/ 

19. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna /Regulamin biblioteki/ 

20. W szkole obowiązuje regulamin szkoły. 

 

§ 16. 

1. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne  

i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub – 

za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem. 

 

§ 17. 

W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wycho-

wawczej i opiekuńczej. 

 

§ 18. 

1. W szkole organizuje się naukę religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie zgodnie z odręb-

nymi przepisami. 

2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest przez rodziców u wycho-

wawcy klasy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może 

jednak zostać zmieniony. 

 

§ 19. 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów  

i ich zainteresowania. 

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli 

z środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europej-

skiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę lub bezpłatnie. 

3. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują propozycję 

zajęć pozalekcyjnych. 

4. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz prze-

strzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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5. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć poza-

lekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

6. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są  

w dziennikach zajęć innych. 

7. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów  

i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy 

przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 2 

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich 

 

§ 20. 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły, w zależności  

od potrzeb programowych i zadań szkoły.  

2. Zespoły spotykają się według opracowanego harmonogramu. 

3. Spotkania zespołów są protokołowane. 

4. Zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły propozycje: 

1) w przypadku uczniów klas I-III, podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka 

obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy; 

2) w przypadku uczniów klas IV-VIII jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materia-

łu edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

5. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły więcej niż jeden podręcznik lub ma-

teriał edukacyjny: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy naucza-

nia języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV-VIII; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc pod 

uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania po-

czucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

6. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia  

w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów 

edukacyjnych ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący w danym roku szkolnym; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym; 

7. Dyrektor szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów (pojedynczego nauczycie-

la), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania, na 

etap nauczania. 
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Rozdział 3 

Organizacja świetlicy szkolnej 

 

§ 21. 

1.  Dla uczniów klas I-III oraz dzieci które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki,  

w szkole zorganizowana jest świetlica szkolna. 

2. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły w porozumieniu 

z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców  

i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych. 

3. Godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego. 

Czas pracy świetlicy w dni wolne od pracy określa dyrektor szkoły. 

4. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy składają rodzice do kierownika świetlicy, bądź nau-

czyciela świetlicy. Wzór obowiązującego wniosku określa dyrektor szkoły. 

5. Rodzice składają wnioski o przyjęcie do świetlicy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego  

W uzasadnionych przypadkach złożenie wymaganego wniosku może nastąpić także  

w innym terminie. 

6. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym w świetlicy regulami-

nem i przestrzegać jego zapisów. 

7. W świetlicy prowadzi się dokumentację pracy opiekuńczo–wychowawczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowaw-

czej, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji poprzez:  

1) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; 

2) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

3) organizowanie zajęć o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizycz-

ny ucznia; 

5) stwarzanie warunków organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków  

kultury życia codziennego; 

6) rozwijanie różnych zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym 

zakresie; 

7) wyrabianie nawyków higieny, czystości; promowanie zdrowego stylu życia; 

8) rozwijanie samodzielności, samorządności i aktywności społecznej; 

9) kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 

10) umożliwienie udziału w różnych imprezach i konkursach; 

11) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, 

także z pedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutami pedagogicznymi; 

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym.  

9. Świetlica pracuje na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez 

dyrektora szkoły. 

10. W planie pracy uwzględnia się następujące formy zajęć: czytelnicze, plastyczno–techniczne, 

umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia rekreacyjno–sportowe, zajęcia 

rozwijające zainteresowania i zdolności. 

11. Nauczyciel przygotowuje na każdy dzień tygodnia jedno zajęcie programowe. Prowadzi je 

w czasie  dogodnym dla dzieci. Zajęcia programowe składają się z minimum dwóch form 

Trwają w zależności od zainteresowania i aktywności dziecka. 
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Rozdział 4 

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

 

§ 22. 

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, 

poprzez: 

1. Realizację przez nauczycieli ich zadań. 

2. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych , który uwzględnia : 

a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, 

b) różnorodność zajęć w każdym dniu, 

c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przed-

miotów których program nauczania tego wymaga, 

3. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli. 

4. Zasady organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia dyrektor, dzie-

ląc szkołę na rejony: 

a) piętro nowe i piętro stare 

b) parter nowy i parter stary 

c) boisko 

d) szatnia 

5. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 740, a kończą po ostatniej przerwie lekcyjnej 

6. Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach i przedmiotach wymagających po-

działu na grupy. 

7. Odpowiednie oświetlenie, wentylacja i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych. 

8. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, w sposób wyraźny i trwały. 

9. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego. Współdziałanie z organizacjami zajmują- 

cymi się ruchem drogowym. 

10. Uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja , przemoc , uzależnienia) oraz konieczności dbania  

o własne zdrowie. 

11. Kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania  z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa 

co najmniej 2 tygodnie . 

12. Ogrodzenie terenu szkoły. 

13. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień. 

14. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii. 

15. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsu-

waniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpieczono dodatko-

wymi balustradami. 

16. Wyposażenie szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomo-

cy. 

17. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez 

mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się 

może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

18. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach  

i wycieczkach poza teren szkoły. 

19. Szkolenia  nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy, bhp, p. poż.. 

20. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przepro-

wadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników. 
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21. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia 

zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce zagrożenia i powiadamia  

o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby. 

22. W sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których prowadzone są 

zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba  

o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i for-

my zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach 

uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mo-

gą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

23. Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać pisemną 

zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fi-

zycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji 

nauczyciela organizującego zawody. 

24. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan 

zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę 

zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.  

25. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego 

miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.  

26.  Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.  

27.  Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecz-

nego przebywania nad wodą, w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa 

osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 

 

§ 23. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem do 

zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku. W przypadku stwierdzenia 

samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców. 

2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie przerwy przed rozpoczęciem obowiązkowych 

dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem: 

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy 

do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej; świetlica 

szkolna działa od godz. 6.45 i każdy uczeń, który przyszedł do szkoły wcześniej, przed rozpo-

częciem zajęć edukacyjnych, ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy; 

2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy pozo-

stają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia  

do chwili ich zakończenia. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie  

z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizo-

wanej w danym dniu. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania; 

2) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia  

- za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi; 

3) nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej - za uczniów przebywających  

pod jego opieką. 

5. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na korytarzu przy sali, w któ-

rej będą mieli zajęcia. Nauczyciele klas I-III ustalają zasady z uczniami. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-02-2003&qplikid=255#P255A2
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-02-2003&qplikid=255#P255A2
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6. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich 

zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny lub dy-

rektor szkoły (wicedyrektor szkoły) może: 

1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub dostarczoną 

przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od 

tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice; 

2) na wniosek pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się 

na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi; w takim wypadku: 

a) należy niezwłocznie zawiadomić rodziców o dolegliwościach dziecka i postępować 

zgodnie z poczynionymi ustaleniami, 

b) uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica lub inną osobę dorosłą przez niego 

upoważnioną; niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki 

osoby dorosłej.  

7. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia przez 

nich budynku szkoły.  

8. Uczeń, który po zakończeniu zajęć obowiązkowych oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obowią-

zek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy lub biblioteki. 

9. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom. 

10. Na terenie boiska szkolnego dzieci mogą przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczy-

cieli, trenerów, rodziców zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z boiska oraz zobo-

wiązani są do przestrzegania tego regulaminu. 

11. Każda impreza w szkole musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. Odbywa się  

za jego zgodą. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub  

poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę 

nad uczniami. 

12. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. Nau-

czyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powia-

domienia dyrektora szkoły i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku. 

13. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie  

w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających 

funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

14. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania 

osób wchodzących na teren placówki. 

15. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych 

zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej. 

16. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpły-

wem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szko-

ły, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia. 

17. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia 

ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Szkoła nie ponosi odpowie-

dzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży dyrektor szkoły zgła-

sza na policję. 

18. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu po zakoń-

czeniu zajęć obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu szkoły. 

19. Każdy rodzic ma prawo, na zasadzie dobrowolności, do grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

20. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców. 
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§ 24. 
1. W szkole wprowadzono zewnętrzny monitoring wizyjny celem zapewnienia bezpieczeństwa 

uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym poza budynkiem 

szkoły oraz zabezpieczenia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. 

2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w dyżurce szkolnej. 

 

 

Rozdział 5 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

                                                           § 25. 

 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII. Doradztwo 

zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę zawodowego,  

o którym mowa w§ 54, zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom 

rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań  

- w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. Ma również za zadanie 

rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji 

oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Ma wykształcić u uczniów 

umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw 

nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

2. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczy-

cielami. 

3. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się 

przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych do różnorodnych 

zakładów i instytucji. 

 

 

Rozdział 6 

Organizacja biblioteki szkolnej 

 

§ 26. 

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

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, 

popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy 

o regionie. 

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

3. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia, w której gromadzi się, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkow-

nikom korzystanie z łącza internetowego; 

2) czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkowni-

kom korzystanie z łącza internetowego. 

 

§ 27. 

1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i dostosowywane  

do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do księgozbioru. 

2. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami 

dydaktyczno-wychowawczymi szkoły (Regulamin biblioteki); 

2) gromadzenie opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych (Procedury ewidencjonowania i udostępniania darmowych pod-
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ręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych); 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego i bezpiecznego posługiwania się technologią informacyjną 

(Regulamin ICM); 

4) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębia-

nie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną     

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należą-

cych do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się ję-

zykiem regionalnym; 

7) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

8) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i 

opiekuńczych; 

9) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 

10) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

 

§ 28. 

Biblioteka współpracuje z: 

1. uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania  

i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania  

i samokształcenia, nauki efektywnego i bezpiecznego posługiwania się technologiami informa-

cyjno-komunikacyjnymi; 

2. nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów 

dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych 

przedsięwzięć; 

3. wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania  

i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

4. rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, litera-

turze pedagogicznej; 

5. innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany  

doświadczeń, organizacji spotkań bibliotekarzy, zajęć edukacyjnych i kulturalnych; 

6. instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 

 

§ 29. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, ewidencja, opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

2) informowanie uczniów, rady pedagogicznej i rady rodziców o zbiorach bibliotecznych; 

3) udzielanie informacji bibliograficznych, źródłowych i tekstowych; 

4) poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury; 

5) konserwacja zbiorów; 

6) inwentaryzacja i selekcja zbiorów; 

7) prowadzenie spotkań z uczniami dotyczących edukacji czytelniczej i medialnej; 

8) udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

9) rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych; 

10) wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa; 

11) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki. 

2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, po-

równania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków 

trwałych (książki) tego działu. 
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3. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wy-

danych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

 

 

Rozdział 7 

Działalność innowacyjna szkoły 

 

§ 30. 

 1. Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowacjami”. 

2. Innowacja, to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na 

celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych. 

5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się  

o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

6. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ 

prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 

9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna po-

dejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii rady pedagogicznej; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,  

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

10. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia 

ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

11. Działania innowacyjne mogą być prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi or-

ganizacjami wspomagającymi proces edukacyjny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły. 

 

 

Rozdział 8 

Współpraca szkoły z rodzicami 

 

§ 31. 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego 

harmonogramu; 

2) spotkania rodziców z nauczycielami uczącymi ich dzieci w trakcie, których rodzice mogą 

uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) 

sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego; 

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka, dzień 

wiosny; 

4) włączanie rodziców w organizację życia klasy i szkoły, realizację programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły i koncepcji pracy szkoły 

5) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń 

klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

6) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

2. Rodzice mają prawo do: 
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1)  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla 

innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz po-

zycji ekonomicznej; 

2) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły  

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

3) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole; 

4) pracy w radzie rodziców; 

5) wysokiej jakości usług edukacyjnych; 

6)  pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych 

uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 

7) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności z wymaganiami 

edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami 

wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na 

funkcjonowanie dziecka w szkole; 

8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

9) wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: 

religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 

3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole; 

4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, (tj. 

domu i szkoły) celów edukacyjnych; 

5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokal-

nej; 

6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki 

skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 

7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

9) informowania szkoły o nieobecności dziecka; 

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o: 

1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie; 

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem; 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkol-

nego oraz harmonogram spotkań. 

6. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub 

na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwy-

czajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły. 

7. Wychowawca oddziału komunikuje się z rodzicami wykorzystując telefon, dziennik elektronicz-

ny. 

                                                                  § 32. 

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu 

na postać i sposób przekazywania tych informacji. 
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§ 33. 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod 

opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za 

istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

 

Rozdział 9 

Organizacja stołówki szkolnej 

 

§ 34. 

1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka, 

pracująca zgodnie z Regulaminem stołówki. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  

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

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

4. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, koszty obiadu ucznia pokrywa 

MOPS lub GOPS, do którego rodzic osobiście zgłasza potrzebę wsparcia. 
5. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, na każdej  

przerwie obiadowej w stołówce znajduje się nauczyciel. 

6. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się na początku 

roku szkolnego harmonogram wydawania obiadów dla poszczególnych klas. 

7. Rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się z obowiązującym na stołówce regulaminem 

i stosować się do jego zapisów. 

 

Rozdział 10 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna dla uczniów 

 

§ 35. 

1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokaja-

niu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidu-

alnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom, udzielają nauczyciele oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, socjoterapeuta, terapeuci pedagogiczni, zwani 

dalej „specjalistami”. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w celu zwiększenia efektywności pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.  

6. Rodzic, w formie pisemnej, może zdecydować o rezygnacji z zajęć pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym, placów-

kami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym 

zakresie. 

9. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący  



28 
 

w szkole. 

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

z uczniami, w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydak-

tyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeu-

tycznych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.  

11. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycie-

lom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna funkcjonuje w szkole zgodnie z Systemem pomocy i 

wsparcia w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, opracowanym 

na podstawie obowiązującego prawa. 

 

§ 36. 

1. Do szkoły, na wniosek rodziców spoza rejonu szkoły, przyjmuje się uczniów posiadających orze-

czenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidu-

alnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia oraz obejmu-

je zajęciami rewalidacyjnymi. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

 

§ 37. 

1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  

    do szkoły obejmuje się go indywidualnym nauczaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego i jest udziela-

ne na wniosek rodziców. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym naucza-

niem.  

4. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania. 

5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych 

w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym  

i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające  

z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, mo-

że zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi za-

jęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,  

w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie. 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział  

w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych 

oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

 

§ 38. 
1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej po-

radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może ze-

zwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfika-
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cyjnego. 

3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania 

dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości 

edukacyjnych. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obo-

wiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w 

czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, 

rodzice lub nauczyciel. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowaw-

cy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach 

ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią po-

radni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego 

roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozy-

tywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program 

nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do 

danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia eduka-

cyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym 

zakresie. 

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom  

z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel pro-

wadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, do-

stosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,  

z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie eg-

zaminu klasyfikacyjnego. 

 

 

§ 39. 

Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trudności  

z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną.  

 

§ 40. 

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

w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) wyprawka szkolna; 

3) zasiłek szkolny. 
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§ 41. 

1. Rada Miasta Ostróda uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Miasta Ostróda 

3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje admini-

stracyjne. 

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców ucznia, opiekunów prawnych, 

2)  wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, 

3)  mogą zostać przyznane także z urzędu. 

 

 

DZIAŁ V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 42. 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia. 

2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor szko-

ły. 

4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

 

 

Rozdział 1 

Prawa, zadania i obowiązki nauczycieli 

 

§ 43. 

1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze 

spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne; 

3) wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego 

programu nauczania; 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewidzianej 

dla funkcjonariuszy publicznych; 

6) pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych z 

realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy: 

1) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju; 

2) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wy-

konywanych zadań organizacyjnych; 

3) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem; 

4) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informa-

tyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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5) pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju; 

6) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów; 

7) uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

8) zapewnienie  rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

9) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skutecz-

ne, celem pobudzenia ich aktywności; 

10) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjne ich określanie i dostosowywanie do indywi-

dualnych możliwości i predyspozycji uczniów; 

11) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania 

sprawdzianów; 

12) zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej; 

13) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat; 

14) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyj-

nych; 

15) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole oraz 

koncepcji pracy szkoły 

16) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów  

i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu; 

17) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

18) chronienie danych osobowych swoich uczniów; 

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami 

dyrektora szkoły. 

3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalne-

go ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do 

aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego pod-

ręcznika   i poinformowanie o nim uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytu-

cji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowie-

ka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demo-

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

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgła-

szanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,  

a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

7)  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiąz-

kowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,  

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych 

zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia: po-

siadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidu-

alnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 
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trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, nieposiadają-

cego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, po-

siadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń 

na wychowaniu fizycznym. 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności 

uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oce-

niania; 

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

14) informowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych według formy ustalo-

nej w  wewnątrzszkolnych zasadach oceniania; 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. po-

przez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w 

konkursach, zawodach; 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie moż-

liwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeń-

skich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia orga-

nizowanych przez, OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie ze 

szkolnym planem WDN; 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowa-

nych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  

zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej; 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylek-

cyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczy-

nanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p; 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,  

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobi-

stej  ucznia; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego progra-

mu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

27) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole. 

4. Uczniowie niepełnosprawni, w porozumieniu z rodzicami, objęci są szczególną opieką przez 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, w tym: zapewnienie bezpieczeństwa, dostoso-

wanie działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, integrowanie uczniów zdrowych  

i niepełnosprawnych, włączanie w działania klasy i szkoły, przygotowywanie do konkursów, za-

pewnienie zajęć specjalistycznych, wspomagających i rozwijających zdolności, pomoc psycho-

logiczno-pedagogiczną.  

5. W oddziale integracyjnym pracuje dwóch nauczycieli: prowadzący i wspomagający, których 

zadaniem jest zapewnienie prawidłowego rozwoju dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym, two-

rzących jeden zespół klasowy.  

6. W zwykłym oddziale klasowym, za zgodą organu prowadzącego, może pracować nauczyciel 

wspomagający, jeśli wymaga tego niepełnosprawność dziecka. 
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Rozdział 2 

Wychowawca oddziału 

 

§ 44. 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności:   

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygoto-

wanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomię-

dzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych  

i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychicz-

ny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konflik-

tów  z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkol-

nych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy  

i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8)  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9)  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie 

w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy  

w nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  

12)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odpor-

ności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizo-

wania sobie pracy; 

13)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szcze-

gólnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trud-

ności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem kla-

sowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie do-

brze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regular-

nym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wy-

chowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiek-

tywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

14)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw 

moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — życzliwości, współdzia-

łania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeń-

stwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, od-

powiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samo-

rządności i inicjatyw uczniowskich; 
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15)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, 

pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i 

kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem 

uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

16)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyj-

nych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;  

17)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron 

ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami po-

znawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolno-

ściami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha  

i charakteru; 

19)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą; 

20)  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opie-

ki i pomocy materialnej  uczniom; 

21)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach ży-

ciowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie po-

mocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 

jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wy-

chowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą rodziców własne formy na-

gradzania i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących  

klasy: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz  

szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.   

 

 

Rozdział 3 

Nauczyciele specjaliści 

  

§ 45. 

Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagający-

mi jej; 

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle nie-

powodzeń szkolnych; 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

i środowiskowych; 

4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów 

wychowawczych i rodzinnych; 

5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej  

przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny; 

6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świad-

czące pomoc społeczną; 
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7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edu-

kacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych  

z etapem rozwojowym uczniów; 

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i i pozaszkolnym uczniów; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzyso-

wych; 

11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wycho-

wawczych nauczycieli. 

 

§ 46. 

Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami u których stwierdzono zaburzenia rozwoju 

mowy; 

3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia ćwiczeń  

z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

§ 47. 

Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne oraz za-

wodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych wła-

ściwych dla danego poziomu kształcenia; 

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

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej. 

 

§ 48. 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwo-

jowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej. 
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§ 49. 

Wszyscy nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy 

i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły. 

 

 

Rozdział 4 

Pracownicy administracji i obsługi 

 

§ 50. 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiek-

tu, a także jego otoczenia w czystości i porządku. 

2. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom 

ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

7) współpraca z nauczycielami w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycz-

nych; 

8) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumen-

tów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo 

tego nie zabrania; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu dzia-

łalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zada-

nia ustala dyrektor szkoły. 

5. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na 

zajmowanym stanowisku.  

 

 

DZIAŁ VI 

UCZNIOWIE 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 51. 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach; 

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju; 

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych; 

4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i 

procedurami obowiązującymi w szkole; 

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu 

nauczania; 
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6) znajomości zasad WZO i PSO obowiązujących w szkole; 

7) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości 

psychofizycznych i predyspozycji ucznia; 

8) zapoznania się z planem działań wychowawczych na dany rok szkolny; 

9) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły; 

10) opieki wychowawczej; 

11) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób; 

12) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego 

programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie 

ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

13) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych 

prac klasowych; 

14) jawnej i umotywowanej oceny; 

15) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek; 

16) opieki zdrowotnej; 

17) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

18) ochrony własności intelektualnej; 

19) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich; 

20) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole; 

21) współredagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

22) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

23) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy; 

24) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym; 

25) wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach; 

26) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji 

ekonomicznej lub życiowej; 

27) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i 

kierunku kształcenia; 

28) reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

29) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.; 

30) równego traktowania. 

 

2. Do obowiązków ucznia należy: 

1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego,  

w tym Regulaminu szkoły i Szkolnego Kodeksu Dobrego Zachowania; 

2) właściwe zachowanie się podczas zajęć, czyli takie które umożliwia efektywne uczenie się 

wszystkich uczniów obecnych na zajęciach;  

3) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

4) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 

7) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 

8) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie ulegania 

nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 

9) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości – 

stroju galowego (zapisy Regulaminu szkolnego); 

10) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

11) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym; 

12) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć; 

13) przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo; 
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14) przekazanie wychowawcy pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności wystawionego 

przez rodziców, w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły; 

15) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane; 

16) uzupełniać braki spowodowane nieobecnością w szkole; 

17) godnie reprezentować szkołę; 

18) dbać o kulturę i poprawność języka; 

19) przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią 

20) przeciwstawiać się różnym przejawom brutalności i wulgarności 

21) w miarę swoich możliwości otaczać opieką kolegów potrzebujących pomocy i wsparcia 

22) przekazywać rodzicom (prawnym opiekunom) wszystkie informacje kierowane do nich ze 

strony szkoły. 

3. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń: 

1) bierze aktywny udział w zajęciach, nie przeszkadza w ich prowadzeniu; 

2) współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału; 

3) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela; 

4) korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela; 

5) wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela; 

6) korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; w przypadku 

niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami; 

7) przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy. 

8) przychodzi punktualnie na wszystkie organizowane na terenie szkoły zajęcia, najwyżej na 20 

minut przed ich rozpoczęciem. Po zakończonych zajęciach niezwłocznie udaje się do domu. 

9) zostawia swoje wierzchnie okrycia w szatni (uczniowie klas I-III zmieniają obuwie  

i udają się do swoich sal lekcyjnych). 

10) może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć lekcyjnych tylko na pisemny wniosek 

rodziców lub po telefonicznym uzgodnieniu z wychowawcą, nauczycielem, pielęgniarką.  

4. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły telefonu komórkowego, odtwarzaczy muzyki oraz 

innych urządzeń elektronicznych – szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności. Uczeń może 

korzystać z w/w urządzeń w miejscu i na zasadach wskazanych przez nauczyciela lub 

wychowawcę, a na lekcji i podczas imprez szkolnych za zgodą nauczyciela lub wychowawcy. 

Zakazane jest wykonywanie zdjęć, kręcenie filmów, nagrywanie osób bez ich zgody, przy 

pomocy telefonów komórkowych i innych urządzeń. 

5. Podczas lekcji oraz innych zajęć (uroczystości szkolne, apele, wyjścia do kina, teatru itd.), 

telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki oraz inne urządzenia elektroniczne uczniów muszą 

być wyłączone i schowane w tornistrach. 

 

Rozdział 2 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

                                                    § 52. 

1. Jeśli prawa dziecka zostały złamane, a dziecko nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji,  

o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca: 

1) zapoznaje się z opinią stron; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu 

wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie 

zadowolona; 

3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują 

sprawę dyrektorowi szkoły; 
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4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, 

ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły. 

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego 

rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, 

dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy. 

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego 

praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana 

publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 

5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły  

w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

6. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego 

rodziców, samorządu uczniowskiego. 

 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i warunki przyznawania nagród 

oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 

§ 53. 

1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, 

aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można 

stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia: 

1) pochwała wychowawcy oddziału; 

2) pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły; 

3) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia; 

4) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego; (wszyscy ucz. kl. I i ucz. niepełnosprawni, 

ucz. kl. II-VIII ze średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem); 

5) nagroda rzeczowa, dyplom; 

6) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium; 

7) wytypowanie do nagrody Szkolny As Ostródy; 

8) wytypowanie do nagrody MEN; 

9) przyznanie pucharu przechodniego „Dla klasy z najwyższą średnią”. 

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 

1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w 

życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia po-

stawy jak i wpływać mobilizująco na innych; 

2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując za-

sadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia; 

3) dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nau-

czyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego. 

 

§ 54. 

1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy 

uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć. 

2. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 
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3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) wychowawca oddziału; 

2)  pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5)  przedstawiciel rady rodziców. 

4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez 

głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący 

ma wychowawca oddziału. 

5. O wyniku rozstrzygnięć, wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie. 

 

 

Rozdział 4 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary 

 

§ 55. 

1.Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, regulaminu szkoły, poleceń dyrektora  

i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, 

mogą być zastosowane kary w postaci: 

1) ustnego upomnienia wychowawcy; 

2) ustnego upomnienia wychowawcy wobec całej klasy; 

3) ustnego upomnienia dyrektora; 

4) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia; 

5) ustnego upomnienia dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

6) ustnego lub pisemnego wezwania rodziców do szkoły przez wychowawcę lub dyrektora szkoły 

     w celu poinformowania o nagannym zachowaniu ucznia; 

7) pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia 

takiej funkcji); 

8) obniżenia oceny zachowania; 

9) przeniesienia ucznia do równoległej klasy;  

10) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania, a zwłasz-

cza do: 

a) naprawienia wyrządzonej szkody, 

b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności 

szkolnej oraz lokalnej, 

c) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, 

d) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość. 

2. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na: 

1) naruszeniu zasad współżycia społecznego; 

2) popełnieniu czynu zabronionego; 

3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego; 

4) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia; 

5) włóczęgostwu; 

6) uprawianiu nierządu; 

7) udziale w grupach przestępczych 

dyrektor szkoły przeciwdziałając tym zachowaniom, powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców 

oraz policję. 

3. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję  

w przypadkach, gdy: 

1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy 
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klasy i dyrektora szkoły; 

2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafia-

ją informacje o innych przejawach demoralizacji; 

3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie 

przynosi żadnych rezultatów; 

4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 

4. Kary wymierzone przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły, są odnotowywane w dzienniku 

danej klasy. 

5. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 

6. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 

7. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem 

innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 

8. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności 

niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego. 

9. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, 

która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzenie lekcji nauczycielom, bądź nisz-

czy mienie szkolne – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub 

zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą, tj. wyjście do kina, teatrów lub 

prawa do zorganizowania wycieczki. 

10. Kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za: 

a) powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary, 

b) wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała 

lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia, 

c) stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy, 

d) znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej, 

e) niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły; 

f) fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć. 

11. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności w przypadku: 

1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych, a nie ma możliwości 

przeniesienia ucznia do klasy równoległej; 

2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły  

i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę; 

3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 

4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych; 

6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych 

środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu; 

7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkol-

nej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen; 

8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,  

w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych 

podobnych zachowań; 

9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 

12. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie do dyrektora od zastosowanej kary  

w terminie 3 dni od jej zastosowania. 

13. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary  

i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach ustnie powiadamia ucznia i jego rodziców. 
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Rozdział 5 

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły 

 

§ 56. 

1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze a zachowanie 

ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym 

wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

2. Dyrektor występuje z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły do KO, po uprzednim 

zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te 

nie są wiążące dla dyrektora. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog szkolny 

lub inny nauczyciel. 

4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza 

rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem 

obrony. 

5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do KO z wnioskiem  

o przeniesienie ucznia. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto 

decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

7. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź nie 

rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję  

o skreśleniu go z listy uczniów. 

 

 

DZIAŁ VII 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

 

Rozdział 1 

Ogólne zasady oceniania 

 

§ 57. 

Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

§ 58. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli poziomu 

oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań eduka-

cyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

 

§ 59. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu : 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi  w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
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3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia , 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6) w nauczaniu zintegrowanym ocenianie: nie pełni funkcji kary, czy nagrody, nie zawiera krytyki 

osoby, uwzględnia postęp jaki dokonał się w dziecku, daje dziecku informację o tym co umie, 

nad czym musi pracować, jak daleko jest w drodze do osiągnięcia celu, uwzględnia 

indywidualne możliwości ucznia, wkład pracy i wysiłek włożony w wykonanie zadania. 

7) w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ocenianie jest informacją nie 

tylko o postępie, lecz również o jego braku lub regresie.  W indywidualnych przypadkach 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych za postęp uznawany będzie już sam brak 

regresu. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, w tym dostosowanych do potrzeb  

        i możliwości, oraz informowanie o nich uczniów i rodziców / prawnych opiekunów  

b) ocenianie bieżące 

c) klasyfikowanie śródroczne 

d) klasyfikowanie roczne, końcowe i promocję 

e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców /prawnych 

opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  uczniów. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców/ 

prawnych opiekunów o zasadach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej 

niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/. Sprawdzone   

i ocenione pisemne prace kontrolne  /w ciągu 14 dni/ uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach.  

Kartkówki uczeń zabiera do domu. Prace klasowe, sprawdziany, diagnozy przekazywane są 

wychowawcy i przechowywane w teczkach do końca roku szkolnego. Rodzicom udostępnia się 

prace podczas comiesięcznych zebrań ogólnych lub indywidualnych. Na prośbę ucznia lub jego 

rodziców /prawnych opiekunów/  nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

6. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do 

uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna 

przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej 

pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen,  

a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły. 

8. Dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i 7 szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie 

skanuje. 

 

§ 60. 

Nauczyciel obowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, tj. dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniowi posiadającemu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym (IPET), opracowanym dla 
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ucznia na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach  

i oddziałach oraz w ośrodkach, uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego- na podstawie tego orzeczenia, uczniowi posiadającemu opinię PPP, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię PPP, w tym 

specjalistycznej – na podstawie tej opinii, uczniowi, który nie posiada opinii ani orzeczenia, ale 

objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. Opinia PPP, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie 

wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia 

szkoły podstawowej. 

 

§ 61. 

1. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności: 

1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia po zasięgnięciu 

opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego 

ucznia; 

2) przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców  

o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania; 

3) ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zacho-

wania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

2. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności: 

1) zwolnienie ucznia z realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były 

zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym; 

2) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony  

w tej opinii; 

3) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej  lub 

informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

4) zwalnianie, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek 

rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

3. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy: 

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

2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nie-

usprawiedliwionej nieobecności; 

3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, 

wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egza-

minu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej; 
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4) Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych wydłużenie okresu nauki na każdym etapie 

edukacyjnym co najmniej o jeden rok. Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame  

z powtarzaniem danej klasy. 

 

§ 62. 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki/zaj. technicznych, plastyki i muzyki nale-

ży przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obo-

wiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także sys-

tematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 63. 

 1. Bieżące oceny, śródroczne, roczne, końcowe oceny klasyfikacyjne są ustalone według 

następującej skali:  

6 – celujący 

5 – bardzo dobry 

4 – dobry 

3 – dostateczny 

2 – dopuszczający 

1 – niedostateczny 

1. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-", przy czym „+” podwyższa ocenę o pół 

stopnia, a „-” obniża ocenę o pół stopnia.  

2. W klasach I-III skala wymieniona w pkt 1 i 2 dotyczy tylko oceniania bieżącego oraz ocen śród-

rocznych i rocznych z religii i języka angielskiego. 

3. Śródroczne, roczne, końcowe oceny zachowania są ustalone wg następującej skali: 

wzorowe  

bardzo dobre  

dobre  

poprawne  

nieodpowiednie  

naganne 

4. W przypadku uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym oceny 

bieżące, śródroczne i roczne, także oceny z zachowania są opisowe. 

5. W klasach IV-VIII laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub 

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych 

najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

6. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata 

czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

Rozdział 2 

Ocenianie uczniów w klasach I-III 

 

§ 64. 

1. W klasach I-III podczas oceniania bieżącego nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia i wysiłek 

włożony w wykonanie zadania.  W przypadku uczniów z opiniami i orzeczeniami nauczyciel oce-

niając uwzględnia indywidualne możliwości dziecka i wpływ jego dysfunkcji na postępy edukacyj-

ne.  
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2. O ocenach bieżących rodzic jest informowany poprzez dziennik elektroniczny lub podczas spo-

tkań indywidualnych. 

3. Oceny szkolne w klasach I –III obowiązują dwa rodzaje oceniania ucznia: 

   a) ocenianie śródroczne i roczne – oceny opisowe 

   b) ocenianie bieżące – oceny cyfrowe. 

4. Kryteria oceniania bieżącego zawarte są w PZO. 

5. W klasach I-III oceny bieżące wyrażane są w postaci stopni (w skali od 1 do 6).  

6. Oceny klasyfikacyjne  śródroczna i roczna są opisowe zwyjątkiem religii i j.angielskiego.  

7. Ocena opisowa to informacja nauczyciela na temat rozwoju społeczno – emocjonalnego   

   i umiejętności oraz  wiadomości jakie posiada uczeń. 

8. Podczas zajęć praca uczniów podlega ocenie według następującej skali ocen: 

6-celujący 

5-bardzo dobry 

4-dobry 

3-dostateczny 

2-dopuszczający 

1-niedostateczny 

Nauczyciel może stosować w ocenianiu także plusy i minusy przy poszczególnych ocenach. 

9. Kryteria procentowe do oceny prac klasowych: 

100% - 95% - 6 

94% - 89% - 5 

88% - 70% - 4 

69% - 50% - 3 

49% - 30% - 2 

29% - 0% - 1 

W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod uwagę brane są nie tylko 

możliwości ucznia, ale także jego ograniczenia i właściwe dla niego tempo pracy związane z jego 

niepełnosprawnością.  

Podczas formułowania wymagań na poszczególne oceny, zwłaszcza na ocenę dostateczną  

i dopuszczającą, nauczyciele biorą pod uwagę możliwości edukacyjne i poznawcze grupy, z którą 

pracują. 

10. Oprócz ocen cyfrowych nauczyciel może stosować w ocenianiu bieżącym ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym;  
11. W klasie pierwszej w I półroczu nauczyciel nie stawia ocen bieżących w postaci stopni. Jest to 

czas na poznanie uczniów i określenie ich możliwości. 

12. Półroczna ocena opisowa sporządzona na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia i wypowie-

dzi, sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców, jest opatrzona wskazówkami dotyczący-

mi dalszej pracy z uczniem.  

13. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

14. W klasach I - III ocena z zachowania jest oceną opisową. Ocena opisowa zachowania ucznia jest 

opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, funkcjonowa-

niu ucznia w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego, ogólnie przy-

jętych norm etycznych. Ocenę opisową śródroczną i roczną z zachowania wystawia wychowaw-

ca, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii i jej przedyskutowaniu z każdym z zainteresowanych 

uczniów, całą klasą oraz nauczycielami uczącymi w danej klasie, w tym nauczycielami świetli-

cy. 

Każdemu uczniowi przysługuje prawo do samooceny zachowania oraz prawo do wypowiedzenia 

się na temat zachowania swoich kolegów. 
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                                                     Rozdział 3 

Ocenianie w klasach IV-VIII 

 

§ 65. 

1. W bieżącym ocenianiu w klasach IV-VIII uwzględnia się ; 

 prace klasowe (prace pisemne podsumowujące cały rozdział tematyczny) 

 testy półroczne lub roczne testy diagnozujące 

 sprawdziany (prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności z mniejszej partii materiału) 

 kartkówki (sprawdzające na bieżąco umiejętności ucznia z trzech ostatnich lekcji) 

 wypowiedzi ustne 

 prace domowe 

 pracę na lekcji – aktywność, praca w grupach 

 prace długoterminowe 

 zadania dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności 

 prowadzenie zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń 

 przygotowanie do zajęć 

 w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych sprawdzanie osiągnięć odbywa 

się w sposób indywidualny w zależności od możliwości ucznia 

 inne formy oceniania określa nauczyciel przedmiotu w PZO. 

2. Prace klasowe, sprawdziany, testy diagnozujące /nie więcej niż dwa w tygodniu/ są 

obowiązkowe, zapowiadane i zapisywane z przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem  

w dzienniku 

3. Prace pisemne /z wyjątkiem prac z literatury z języka polskiego/ oceniane są według następującej 

skali:           

      poniżej 30%   ocena niedostateczna 

30 – 50 %       ocena dopuszczająca 

51 –70 %        ocena dostateczna 

71 – 89 %       ocena dobra 

90 – 99 %       ocena bardzo dobra 

100 %      ocena celująca 

4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w PZO opracowanych przez nauczycieli, z uwzględnieniem możliwości 

edukacyjnych uczniów. 

5. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie do dwóch tygodni od 

powrotu do szkoły, na zasadach ustalonych przez nauczyciela. 

6. Prace klasowe napisane na ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie dwóch tygodni 

od daty otrzymania swojej pracy, na  zasadach określonych przez nauczyciela 

7. Ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową jest wpisywana do dziennika przy poprawianej 

ocenie. 

8. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do jej poprawiania. 

9. Uczeń nie ma możliwości poprawiania ocen z odpowiedzi ustnych i kartkówek. 

10. Uczeń nie ma możliwości poprawiania oceny tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

11. Po długiej, usprawiedliwionej nieobecności oraz w sytuacjach losowych uczeń może nie być 

pytany w ciągu trzech dni. 

12. W ciągu półrocza uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć bez podania 

powodu. Fakt ten odnotowany jest w dzienniku  skrótem  „np.” 

13. Na prośbę rodzica, wychowawcy lub pedagoga  nie ocenia się ucznia znajdującego się w danym 

dniu w trudnej sytuacji losowej. 
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14. Za brak zadania domowego /nie zgłoszony przed lekcją/ uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.    

Poprawy może dokonać na następnej lekcji. Nauczyciel „parafką” zaznacza fakt sprawdzenia, czy 

praca domowa jest odrobiona. Parafka nie oznacza merytorycznego sprawdzenia pracy, jedynie 

obejrzenie, czy została odrobiona. 

15. Minusem (-) w dzienniku zaznacza się brak zadania domowego (zgłoszony przed lekcją) oraz 

brak zeszytu, notatek,  zeszytu ćwiczeń, przyrządów, materiałów, stroju gimnastycznego bądź inne 

nieprzygotowanie do zajęć. Czwarty minus, to ocena niedostateczna. Postawiony minus nie ulega 

niwelowaniu. 

16. Za aktywność na lekcji lub dodatkową pracę uczeń otrzymuje plusy (+). Czwarty plus, to ocena 

bardzo dobra. Za szczególny udział w lekcji uczeń może otrzymać od razu ocenę bardzo dobrą lub 

celującą. 

17. Uczeń ma dwa tygodnie na wykonanie i oddanie do oceny pracy z plastyki i zajęć technicznych. 

Jeżeli przekroczy termin, otrzymuje ocenę niedostateczną. Wyjątkowe sytuacje uczeń powinien 

konsultować indywidualnie z nauczycielem. 

18. Oceniając zeszyt przedmiotowy/ przynajmniej raz w semestrze/ nauczyciel bierze pod uwagę 

systematyczność prowadzenia i estetykę. Uczeń ma obowiązek dokonania poprawy błędów 

ortograficznych w sposób określony przez nauczyciela. 

19. Ocenie podlegają również wybrane zadania z zeszytu ćwiczeń. Nauczyciel z wyprzedzeniem 

podaje termin sprawdzania ćwiczeń. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń nie ma 

możliwości jej poprawienia. W przypadku niedostarczenia ćwiczeń w ustalonym terminie uczeń 

otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku nieobecności w szkole uczeń zobowiązany jest 

dostarczyć ćwiczenia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

20. Przy ustalaniu oceny bieżącej z wf-u, zajęć technicznych/techniki, plastyki, muzyki bierze się 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć. W przypadku zajęć wychowania fizycznego - także systematyczność udziału 

ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

21. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego całkowicie nie jest z nich oceniany. Jeśli jest 

zwolniony częściowo - jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania 

fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb  

i możliwości ucznia. 

22. Zasady oceniania uczniów na zajęciach religii regulują odrębne przepisy. Roczna ocena z religii 

jest liczona do średniej rocznej ocen ucznia. 

23. W klasach IV-VIII za udział w konkursie uczeń otrzymuje cząstkową ocenę bardzo dobrą  

z danego przedmiotu. Za zajęcie miejsca punktowanego uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą 

z danego przedmiotu.  

 

 

Rozdział 4 

Klasyfikowanie uczniów 

 

§ 66. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia; 

3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania; 

z tym, że w klasach I-III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  z tych zajęć. 
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2 . Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku. 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka-

cyjnych; 

5. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem ustaleń, które 

zawiera IPET i zachowania oraz ustaleniu oceny opisowej. 

6. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice 

/prawni opiekunowie/ informowani są o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz 

nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. 

7. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice /prawni 

opiekunowie/ są informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

8. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną z j. polskiego lub 

matematyki szkoła umożliwia uzupełnienie braków przez udział ucznia w zajęciach 

wyrównawczych. 

 

§ 67. 

1. Klasyfikacja roczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny rocznej zachowania. 

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

3.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem ustaleń, które 

zawiera IPET i zachowania oraz ustaleniu oceny opisowej. 

5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice 

/prawni opiekunowie/ informowani są o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz 

nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. 

6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice /prawni 

opiekunowie/ są informowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

 

 

§ 68. 

1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programo-

wo najwyższej; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpo-

wiednio w klasach programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, klasyfikacji końcowej 

dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznymi. 
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§ 69. 

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

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

ności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  

w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin kla-

syfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zda-

wać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

 

Rozdział 5 

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny z zachowania 

 

§ 70. 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną przez nauczyciela  

zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły.   

2. Uczeń  i jego rodzice mogą  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  

stopień i tylko  w  przypadku,  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząst-

kowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.  

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą. 

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  i prac pi-

semnych;  

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych 

niż ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie  ze  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym konsulta-

cji  indywidualnych; 

6) ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku. 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do 

wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu  poinformowania uczniów o przewidy-

wanych ocenach rocznych.  

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5, 6. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wy-

raża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny. Informację przekazuje wychowawcy klasy. 

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  

prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przy-

czynę jej odrzucenia.  

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedze-

niem  rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodat-

kowego sprawdzianu pisemnego ocenionego poniżej jego oczekiwań. 

10. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala ter-

min sprawdzianu. 

11.  Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami 

na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowa-

nych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje II półrocze. 
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12. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych, także ustnej  

z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fi-

zycznego z których ma formę zajęć praktycznych. 

13. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja w skład której wchodzą nauczyciel przedmio-

tu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu. 

14. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  

do  dokumentacji wychowawcy klasy.  

15. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony 

na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

16. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

17. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania 

do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną, 

18. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. 

19. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden 

rok. 

20. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą: 

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

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel uczący w danej klasie; 

4) pedagog lub psycholog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego lub jego zastępca. 

21. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń: 

1) aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego; 

2) pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opi-

niami i podziękowaniami; 

3) reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione 

w ocenie z zachowania. 

22. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia, ustaloną 

ocenę, która jest ostateczna. 

 

Rozdział 6 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

§ 69. 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla: 

1) uczniów, o których mowa w § 69 ust. 2; 

2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki; 

4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.  

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja 

w składzie: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

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

przeprowadzany egzamin. 

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

z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów 

klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacy-

jnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki/zaj. technicznych, informatyki/zaj. 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych/techniki  

i wychowania fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

11. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §72 

ust.1 oraz §73 ust.1. 

13. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć  

z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

 

Rozdział 7 

Egzamin poprawkowy 

 

§ 72. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną,  

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

5.  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki/zaj. technicznych, informatyki/zaj. 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor 

szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

10. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

 

 

Rozdział 8 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

§ 73. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zo-

stały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza spraw-

dzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

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

cyjną zachowania. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza 

się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki/zaj. technicznych, 

informatyki/zaj. komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

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

ucznia zadania praktycznego. 

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczą-

cy komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

14. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona  

w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji.  

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 
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5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

16. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

 

Rozdział 8 

Promowanie ucznia 

 

§ 74. 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyż-

szej. 

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

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić  

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu 

roku szkolnego na wniosek: 

1) wychowawcy oddziału w porozumieniu z rodzicami; 

2) na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 75. 

1.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił 

do sprawdzianu ośmioklasisty. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę. 

 

§ 76. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą oce-

nę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróż-

nieniem. 

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

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

zajęć. 

3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

§ 77. 

1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obo-

wiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
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2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

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

zajęć. 

 

Rozdział 10 

Zasady oceniania zachowania uczniów 

 

§ 78. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 79. 

1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie  

z obowiązującą skalą ocen. 

2. Oceną wyjściową jest ocena dobra. 

3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc 

pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia; 

2) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli; 

3) opinię klasy. 

6. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 

egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania. 

7. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na tydzień przed 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. W uzasadnionych przypadkach za rażące 

złamanie regulaminu szkolnego wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o zmianie oceny na nieodpowiednią lub naganną w terminie krótszym niż tydzień 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

8. O przewidywanej nieodpowiedniej i nagannej ocenie z zachowania uczeń i jego rodzice lub 

opiekunowie są informowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. W uzasadnionych przypadkach uczeń może otrzymać ocenę nieodpowiednią  

i naganną za rażące naruszenie regulaminu szkolnego także po przekazaniu informacji  

o przewidywanej wyższej ocenie zachowania, czyli w terminie krótszym niż miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

9. Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub samorząd uczniowski na 5 dni,  

a w uzasadnionych przypadkach rażącego naruszenia regulaminu szkolnego w terminie 
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krótszym niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej mogą wystąpić 

do rady z wnioskiem o pisemne uzasadnienie oceny zachowania 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia  

w ciągu całego roku szkolnego. 

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych.  

12. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 73 ust.1.  

 

§ 78. 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) wyróżnia się sumiennością, pilnością i systematycznością oraz zgłębia wiedzę z przedmiotów, 

które go szczególnie interesują, 

2) systematycznie i punktualnie uczestniczy w zajęciach,  

3) bez przypominania usprawiedliwia  swoją nieobecność, 

4) godnie reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, jest uczniem 

obowiązkowym, 

5) z szacunkiem i kulturą odnosi się do kolegów i osób dorosłych, 

6) dba o kulturę słowa, 

7) szanuje pracę swoją i innych, 

8) jest prawdomówny, 

9) zawsze ma odpowiedni strój szkolny, 

10) jego zachowanie w szkole i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń, 

11) dba o otoczenie i powierzony mu sprzęt, 

12) reaguje na przypadki niszczenia sprzętu szkolnego, rzeczy należących do uczniów  

i pracowników szkoły, 

2) zawsze wywiązuje się z podjętych przez siebie zadań, 

3) aktywnie działa w organizacjach uczniowskich, 

4) chętnie służy pomocą słabszym w różnych sytuacjach, 

5) przestrzega regulaminu związanego z przynoszeniem i używaniem w szkole sprzętu elektro-

nicznego: telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów fotograficznych, kamer, dyktafo-

nów itp., 

6) właściwie korzysta z Internetu, zgodnie z regulaminem szkoły, 

7) nie wykorzystuje i nie udostępnia czyichś danych osobowych bez zgody, 

  19) przestrzega zapisy Regulaminu Szkoły. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) jest pilny i systematyczny, 

2) usprawiedliwia wszystkie nieobecności na zajęciach, 

3) przestrzega regulaminu szkoły, 

4) na co dzień używa słów grzecznościowych, 

5) z szacunkiem i kulturą odnosi się do osób dorosłych i kolegów, 

6) szanuje pracę swoją i innych, 

7) jest prawdomówny,  

8) zawsze ma odpowiedni strój szkolny, 

9) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

10) dba o sprzęt szkolny i otoczenie, 

11) reaguje na przypadki niszczenia sprzętu szkolnego, rzeczy należących do uczniów  

i pracowników szkoły, 

12) wywiązuje się z poleconych zadań, 



58 
 

13) pomaga w różnych sytuacjach młodszym,  

14) czynnie uczestniczy w  życiu klasy i szkoły, 

15) przestrzega regulaminu związanego z przynoszeniem i używaniem w szkole sprzętu elektro-

nicznego: telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów fotograficznych, kamer, dykta-

fonów itp., 

16) właściwie korzysta z Internetu, zgodnie z regulaminem szkoły, 

17) nie wykorzystuje i nie udostępnia czyichś danych osobowych bez zgody, 

18) przestrzega zasad Regulaminu Szkoły. 

 

3. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który: 

1) systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych,  

2) usprawiedliwia wszelkie nieobecności i spóźnienia, 

3) używa słów grzecznościowych, 

4) okazuje szacunek innym, 

5) jest prawdomówny, 

6) szanuje pracę swoją i innych, 

7) zawsze ma odpowiedni strój szkolny, 

8) umie wszędzie zachować się kulturalnie,  

8) dba o sprzęt i otoczenie, 

9) reaguje na przypadki niszczenia sprzętu szkolnego, rzeczy należących do uczniów i pracow-

ników szkoły, 

10) wywiązuje się z powierzonych zadań, 

11) uczestniczy w życiu klasy, 

13) przestrzega regulaminu związanego z przynoszeniem i używaniem w szkole sprzętu elektro-

nicznego: telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów fotograficznych, kamer, dyktafo-

nów itp., 

14) właściwie korzysta z Internetu, zgodnie z regulaminem szkoły, 

15) nie wykorzystuje i nie udostępnia czyichś danych osobowych bez zgody, 

16) przestrzega zasad Regulaminu Szkoły. 

 

4. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który: 

1) systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych, 

2) okazuje szacunek innym, 

3) jest prawdomówny, 

4) dba o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, 

5) stara się zachowywać kulturalnie i używać form grzecznościowych, 

6) wywiązuje się z większości powierzonych mu zadań, 

7) zdarza mu się postępować niezgodnie z Regulaminem Szkoły, 

8) zawsze ma odpowiedni strój szkolny, 

9) stara się dbać o sprzęt szkolny i otoczenie, 

10) reaguje na przypadki niszczenia sprzętu szkolnego, rzeczy należących do uczniów  

i pracowników szkoły, 

11) rzadko angażuje się w sprawy klasy, 

12) przestrzega regulaminu związanego z przynoszeniem i używaniem w szkole sprzętu elektro-

nicznego: telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów fotograficznych, kamer, dyktafo-

nów itp., 

13) właściwie korzysta z Internetu, zgodnie z regulaminem szkoły, 

14) nie wykorzystuje i nie udostępnia czyichś danych osobowych bez zgody, 

15) wymaga częstej kontroli ze strony nauczycieli i rodziców, ale stosowane środki odnoszą 

skutek, 
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16) przestrzega zasad Regulaminu Szkoły. 

 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) opuścił bez usprawiedliwienia 10 godzin lekcyjnych w semestrze, 

2) swoim zachowaniem i postawą utrudnia prowadzenie zajęć, 

3) oszukuje nauczycieli i kolegów, 

4) łamie zasady regulaminu szkolnego,  

5) swoim niewłaściwym zachowaniem zwraca na siebie uwagę w szkole i poza nią, 

6) zdarza się mu nie mieć odpowiedniego stroju szkolnego (do 10 razy),  

7) zna zwroty grzecznościowe, ale rzadko ich używa, 

8) ma lekceważący stosunek do dorosłych i kolegów, 

9) zdarza mu się w obraźliwy sposób wypowiadać w mowie  lub piśmie o rówieśnikach  

lub dorosłych, 

10) nie szanuje pracy innych, 

11) nie przejawia troski o sprzęt szkolny i otoczenie,  

12) zdarza mu się niszczyć sprzęt szkolny, rzeczy należące do uczniów i pracowników szkoły, 

13) ulega nałogom, 

14) obojętne są mu sprawy klasy, jego postawa w klasie jest bierna, 

15) wywiera negatywny wpływ na kolegów, 

- łamie regulamin związany z przynoszeniem i używaniem w szkole sprzętu elektronicznego: 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów fotograficznych, kamer, dyktafonów itp., 

- niewłaściwie korzysta z Internetu, niezgodnie z regulaminem szkoły, 

16) zdarza mu się wykorzystywać lub udostępniać czyjeś dane osobowe bez zgody, 

17) wymaga częstej kontroli ze strony nauczycieli i rodziców, ale stosowane środki odnoszą 

skutki, 

18) nie przestrzega Regulaminu Szkoły. 

 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) ma nieusprawiedliwionych więcej niż 10 godzin lekcyjnych, wagaruje, 

2) celowo i notorycznie utrudnia prowadzenie zajęć, 

3) oszukuje nauczycieli i kolegów, 

4) notorycznie łamie zasady regulaminu szkolnego,  

5) jest arogancki, świadomie używa wulgarnych słów, 

6) często w obraźliwy sposób wypowiada się  w mowie  lub piśmie o rówieśnikach  

lub dorosłych, 

7) nie szanuje pracy innych,  

8) swoim zachowaniem przynosi ujmę klasie i szkole, 

9) ulega nałogom, pali papierosy, pije alkohol, zażywa lub rozprowadza środki odurzające  

na terenie  szkoły lub poza nią, 

10) świadomie niszczy sprzęt szkolny, rzeczy należące do uczniów i pracowników szkoły, 

11) sprawy klasy i szkoły są mu obce i obojętne, 

12) wywiera negatywny wpływ na kolegów, 

- łamie regulamin związany z przynoszeniem i używaniem w szkole sprzętu elektronicznego: 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów fotograficznych, kamer, dyktafonów itp., 

- niewłaściwie korzysta z Internetu, niezgodnie z regulaminem szkoły, 

19) zdarza mu się wykorzystywać lub udostępniać czyjeś dane osobowe bez zgody, 

13) bierze udział w czynach przestępczych (kradzieże, bójki itp.), były w stosunku do niego za-

kładane sprawy sądowe, był karany w sądzie dla nieletnich, objęty jest resocjalizacją, 

14)    stosowane przez nauczycieli i rodziców środki zaradcze nie odnoszą skutku, 

15)  nie przestrzega Regulaminu Szkoły. 
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Rozdział 11 

Egzamin po klasie ósmej 

 

§ 82. 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech 

kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka 

polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biolo-

gii, geografii, chemii, fizyki lub historii. 

3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podsta-

wowej. 

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako obowiązkowego. 

5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obce-

go nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły, nie później 

niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną  deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.  

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedo-

stosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu 

na warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące 

dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publi-

kowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w któ-

rym jest przeprowadzany egzamin. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miej-

scu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dosto-

sowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofi-

zycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadza-

ny egzamin. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do 

dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wy-

danego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze 

względu na ich stan zdrowia. 

14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo 

2) przerwał daną część egzaminu  

przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 

egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, 

ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę szkoły podsta-

wowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 
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16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dy-

rektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. dyrektor szkoły składa 

wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzami-

nu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio 

„zwolniony” lub „zwolniona”.” 

18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego  

i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 82. 

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez 

dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby 

punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu  

i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego 

ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom 

(prawnym opiekunom). 

 

DZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

§ 83. 

 

I. Symbolami szkoły są: sztandar, pieśń i logo szkoły. 

1. Sztandar szkoły. 

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, którą 

stanowi szkoła i jej najbliższe środowisko.       
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Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i 

przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw jego poszanowania. Sztandar 

przechowywany jest na terenie szkoły w przeznaczonej na ten cel zamkniętej gablocie. Insygnia 

pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Sztandar przewożony jest na 

miejsce uroczystości przez wyznaczoną osobę, w pokrowcu. 

  

2. Pieśń szkoły 

Autorką słów pieśni „Słońce niech będzie tam gdzie ty” jest nauczycielka szkoły pani Maria 

Krystyna Andrzejewska. 

 

Mądrym być to wielką sztuką dla każdego jest  

Lecz za mało by szczęśliwie żyć 

Być też dobrym to na pewno dużo większa rzecz 

Słońce miej w herbie także Ty. 

 Ref. Słońce miej w herbie także Ty, 

Słońce miej w herbie także Ty, 

Smutnym ludziom szczery uśmiech radość niesie dziś. 

Słońce miej w herbie także Ty. 

Nasz pan Kornel Makuszyński słońce w herbie miał 

Chciał rozjaśnić Twego życia dni 

Byś był dobry w jasne słońce jasny uśmiech wlał 

Słońce miej w herbie także Ty. 

Ref. Słońce miej w herbie także Ty 

Niech przez Ciebie jako dzieci wszyscy stają się 

Niech na zło nie godzi się tu nikt 

Ty miłością i radością ogrzej wszystkich nas 

Słońce miej w herbie także Ty. 
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3. Logo szkoły 

Autorką projektu logo jest nauczycielka szkoły pani Maria Krystyna Andrzejewska. 

 

 

II. Poczet Sztandarowy 

Poczet Sztandarowy, to trzyosobowy zespół niosący sztandar podczas uroczystości 

z zastosowaniem ceremoniału szkolnego. Pełnienie tej funkcji jest zaszczytem i przysługuje 

uczniom dwóch najstarszych klas. Poczet Sztandarowy pełni funkcje reprezentacyjną. Wraz 

z opiekunami i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach poza terenem szkoły.  

 

Skład Pocztu Sztandarowego 

Skład Pocztu Sztandarowego: 

- chorąży 

- asysta (dwie uczennice) 

Chorąży i asysta ubrani są odświętnie; chorąży – ciemny garnitur, biała koszula i ciemny 

jednobarwny krawat, ciemne buty, asysta – białe bluzki i ciemne spódnice, ciemne buty. 

W czasie uroczystości na powietrzu, dopuszczalny jest inny taktowny strój. 

 

Zasady rekrutacji Pocztu Sztandarowego 

1. Poczet Sztandarowy typowany jest przez wychowawców klas spośród uczniów wyróżniających 

się postawą, zachowaniem oraz zaangażowaniem w życie szkoły. Po zapoznaniu się z kandyda-

tami każdy nauczyciel ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub pytania dotyczące kandydatów. Ucz-

niowie wybierani są przez RP w drodze głosowania.  

2. Kandydatów zatwierdza SU. 

3. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej do dnia  

10 czerwca każdego roku spośród uczniów szkoły i składa się z dwóch trzyosobowych składów. 

4. O wyborze uczniów do Pocztu Sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem oko-

licznościowym. 

 

Zasady funkcjonowania Pocztu Sztandarowego 

1.  kadencja trwa rok – może być przedłużona o kolejny rok decyzją RP 

2. uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Przed przekazaniem sztandaru nowemu Pocztowi odczytuje się uchwałę RP z podaniem nazwisk 

nowego Pocztu Sztandarowego 

3. po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, a ich nazwiska zostają 

wpisane do kroniki szkoły 

4. jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich 

obowiązków, jest wpisana do kroniki szkoły, a jej obowiązki przejmuje inna osoba nominowana do 

tej funkcji 
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5. całością spraw organizacyjnych zajmuje się opiekun Pocztu wyznaczony przez dyrektora szkoły 

6. postaw Pocztu Sztandarowego uczy nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

7. w sytuacji, gdy podczas uroczystości nie może uczestniczyć skład osobowy Pocztu, dopuszcza 

się jednorazowe powołanie członka Pocztu 

8. za niewłaściwe realizowanie obowiązków chorążego, asysty, a szczególności braku należytego 

szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu 

szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji decyzją Rady Pedagogicznej –  

w takim przypadku należy dokonać kolejnego wyboru 

 

Insygnia pocztu sztandarowego 
 biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę koł-

nierza, spięte na lewym biodrze (biało – czerwonej szarfy nie może zasłaniać żaden element ubio-

ru) 

 białe rękawiczki.  

 

Insygnia pocztu sztandarowego są przechowywane w gabinecie dyrektora. 

 

Postawy sztandaru i Pocztu Sztandarowego 

 „zasadnicza” - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka 

buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do 

ciała. Lewa ręka w postawie „zasadniczej”. 

 „spocznij” - sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asy-

sta pozostają w postawie „spocznij”. 

 „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod 

kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 

 „prezentuj” - z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy 

prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce 

sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowe-

go przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.  

 salutowanie sztandarem w miejscu - wykonuje się z postawy ‘prezentuj”, chorąży robi zwrot 

w prawo skos, z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i po-

chyla sztandar w przód do kąta 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy 

„prezentuj”. 

 salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy salutowa-

niu w miejscu. Na komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar, „baczność” – bierze sztandar 

na ramię. 

 

Komendy wydawane podczas wprowadzania i odprowadzania sztandaru 
 

Komendy 

Zachowanie się 

uczestników 

uroczystości po 

komendzie 

Poczet 

sztandarowy 
Sztandar 

wprowadzenie sztandaru 

proszę o powstanie uczestnicy powstają 

przed wprowadzeniem 

sztandaru 

przygotowanie do 

wejścia 

postawa „na ramię” 
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baczność uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

wprowadzenie 

sztandaru 

 

postawa „na ramię” 

poczet sztandarowy 

sztandar wprowadzić 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

zatrzymanie się w 

ustalonym miejscu 

w marszu postawa 

„prezentuj” 

do hymnu uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

postawa 

„zasadnicza” 

postawa  „salutowanie 

w miejscu” 

„hymnie uczestnicy w postawie 

spocznij 

postawa „spocznij” postawa „spocznij” 

odprowadzenie sztandaru 

proszę o powstanie uczestnicy powstają 

przed wyprowadze-

niem sztandaru 

postawa „spocznij” postawa „spocznij” 

baczność uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

postawa „zasadnicza” postawa „zasadnicza” 

poczet sztandarowy 

sztandar odprowadzić 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa „na ramię w 

marszu” 

spocznij Uczestnicy siadają -- -- 

ceremoniał ślubowania klasy pierwszej 

proszę o powstanie uczestnicy wstają -- -- 

baczność uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

wprowadzenie 

sztandaru 

postawa „na ramię w 

marszu” 

poczet sztandarowy 

sztandar wprowadzić 

uczestnicy w postawie 

„zasadniczej” 

zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

Postawa „zasadnicza” 

do ślubowania uczestnicy w postawie 

„zasadniczej”, ślubu-

jący podnoszą prawą 

rękę do ślubowania 

(palce na wysokości 

oczu) 

Postawa „zasadnicza” Postawa „prezentuj” 

- postawa 

„salutowanie w 

miejscu” 

po ślubowaniu uczestnicy „spocznij” 

Ślubujący opuszczają 

rękę 

postawa „spocznij” postawa „prezentuj” 

postawa „zasadnicza” 

baczność, sztandar 

szkoły odprowadzić 

uczestnicy postawa 

„zasadnicza” 

postawa „zasadnicza” 

wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa „zasadnicza” 

postawa „na ramię w 

marszu” 

 

Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz 

w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 
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Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak 

przy wchodzeniu na sale lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.  

 

Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru 

 

Uczniowie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie; chłopcy: 

białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta; białe bluzki i ciemne spódnice (spodnie). 

 

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 

 Święto Szkoły 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

W części oficjalnej: wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe 

przemówienia, odprowadzenie sztandaru. 

 

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej 

Podczas ślubowania uczniowie klasy pierwszej stoją na baczność. Sztandar, który trzymają 

uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa 

palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez 

wychowawcę klasy: 

 

Ślubuję być dobrym Polakiem, 

Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, 

Jak być szlachetnym człowiekiem. 

Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem 

I nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

 

Uczniowie odpowiadają – Ślubuję! 

 

Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno do 

każdego ucznia i symbolicznie dotykając lewego ramienia dziecka dużym ołówkiem mówi: 

Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie 

Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 

Przekazanie sztandaru 

Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

Opiekun pocztu sztandarowego podaje komendę: „Baczność!” Poczet sztandarowy oraz nowy skład 

pocztu do przekazania sztandaru wystąp!” 

 

1. Nowy skład pocztu ustawia się przed sztandarem w następującym porządku: chorąży i jego za-

stępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru. 

2. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:  

 

Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w 

Ostródzie. Opiekujcie się nim oraz godnie reprezentujcie naszą szkołę. 

 

Chorąży nowego pocztu sztandarowego i asysta oraz poczet rezerwowy odpowiadają: 
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Przyjmujemy od Was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje 

obowiązki i godnie reprezentować szkołę.  

 

Chorąży (nowy) i asysta oddają hołd skinieniem głowy. Chorąży przekazujący sztandar oddaje 

sztandar chorążemu przyjmującemu sztandar. Po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet oddaje 

hołd sztandarowi skinieniem głowy i dołącza do pozostałych uczestników uroczystości.  

 

Spocznij! 

 

Dyrektor wręcza uczniom z byłego pocztu sztandarowego pamiątkowe dyplomy.  

 

Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru 

 

Wprowadzenia sztandaru: Prowadzący uroczystość: 

 

 Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Poczet sztandarowy sztandar Szkoły Podstawowej 6 

im. Kornela Makuszyńskiego wprowadzić. 

 

Uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na 

miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym 

osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją,  

a sztandar należy pochylić pod kątem 45 stopni do przodu. Poczet zajmuje miejsce przodem do 

zgromadzonych. Sztandarowy podnosi sztandar do pionu.  

 Do hymnu państwowego. 

Uczniowie odśpiewują hymn państwowy. 

W trakcie hymnu sztandar pochylony jest pod kątem 45 stopni.  

 Po hymnie 

Uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Sztandarowy i asysta przyjmują postawę 

„spocznij”. Sztandar znajduje się w pozycji pionowej (Sztandar „przy nodze”) 

 

Odprowadzenie sztandaru po części oficjalnej 

 Proszę wszystkich o powstanie. Baczność!. Poczet sztandarowy sztandar szkoły odprowadzić 

(sposób zachowania się uczestników i pocztu, jak podczas wprowadzania). 

 Spocznij. 

 

Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły 

Sztandar może uczestniczyć w uroczystościach poza szkołą na zaproszenie innych szkół  

i instytucji, w uroczystościach kościelnych, państwowych, regionalnych oraz uroczystościach 

pogrzebowych.  

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania 

komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, 

trzymając  sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do 

ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.  

 

W trakcie mszy świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu  sztandarowego nie klękają, nie 

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

„Baczność” lub „Spocznij”. 

 

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących 

sytuacjach: 
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 podczas Przeistoczenia, Podniesienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podnie-

sienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu.  

 podczas opuszczania trumny do grobu; 

 podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci; 

 podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczoną delegację; na każde polecenie 

opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.  

 

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono 

żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.  

 

Sposób udekorowania flagi kirem  

W przypadku żałoby narodowej przymocowuje się do drzewca flagi państwowej czarną wstęgę – 

kir. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej 

górnej strony do prawej.  

 

Zasady postępowania przy wymianie sztandarowego i asysty w czasie długotrwałych 

uroczystości lub w sytuacji podyktowanej względami zdrowotnymi. 

 

Z lewej strony i o krok z tyłu po cichych komendach zmieniającego sztandarowego („na wprost 

marsz”, „poczet stój”, „w lewo zwrot” i „poczet spocznij”) nowa zmiana ustawia się o krok za 

plecami zmiany pełniącej służbę. 

Zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź „poczty sztandarowe” (poczty stoją  

w postawie na baczność), a zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej 

ręki sztandarowego pełniącego służbę. Kontynuuje komendę: „krok na wprost marsz”. Poczty 

wykonują komendę i od tej chwili służbę pełni poczet zmieniający. 

Zmieniający sztandarowy podaje cichą komendę („w lewo zwrot, na wprost marsz”), a poczet 

zmieniający opuszcza miejsce służby. 

Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych uczestników 

uroczystości.  

 

Dekoracja budynku flagami państwowymi 

 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi: 

- w święta państwowe i szkolne 

- na czas wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych 

- na wyjątkowe sytuacje o wymiarze państwowym (np. podczas żałoby narodowej). 

 

 

DZIAŁ IX 

DOKUMENTACJA SZKOLNA 

 

                                                                § 84. 

1.Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane 

dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika 

elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela fir-

my dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach 

oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektroniczne-
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go, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzi-

ce w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje za-

warta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

4. W szkole w postaci elektronicznej prowadzi się następujące dzienniki: 

1) lekcyjny 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

3) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,  

4) zajęć rewalidacyjnych,  

5) zajęć logopedycznych,  

6) zajęć terapeutycznych; 

7) świetlicy szkolnej; 

8) pedagoga i psychologa; 

5. Arkusze ocen prowadzone są w formie papierowej. 

 

                                                              § 85. 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie 

od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające 

uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają 

odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone przez kuratora oświaty. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwoje-

wódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na świadectwie celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej 

oceny. 

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

7. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. 

Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty 

ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

8. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły oraz 

zaświadczeń.  

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej 

przez szkołę. 

11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolo-

rem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi 

wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprosto-

wania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pie-

częć urzędową. 

12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i  zaświadczeniach. Doku-

menty, o których mowa podlegają wymianie. 

13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu,  zaświadczenia  uczeń lub absolwent może 

wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym 

wnioskiem o wydanie duplikatu. 
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14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skar-

bowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora 

szkoły. 

15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek ban-

kowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części doty-

czącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowa-

nych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowi-

ska szkolnego. 

 

DZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 86. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mo-

gą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do usta-

wy o systemie oświaty. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne prze-

pisy. 

5. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)  rady rodziców; 

4)  organu prowadzącego szkołę; 

5)  oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

6. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

7. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 

w statucie. 

 

§ 87. 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

2. Statut jest dostępny u dyrektora oraz na stronie internetowej szkoły.  

3. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący  

i organ nadzoru pedagogicznego. 

4. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi 

przepisami. 

5. Nowelizacja statutu nastąpiła w drodze uchwały Rady Pedagogicznej Nr 2/2017/2018 z dnia  

29 listopada 2017r. 

6. Statut obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017 roku. 


