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Rozdział 1  

Postanowienia wstępne. 

 

§ 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 4. 

 

§ 2. Szkole nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie. 

 

§ 3. Szkoła ma swoją siedzibę w Skierniewicach przy ulicy Jasnej 30. 

 

§ 4. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat. 

 

§ 6. Ustalona nazwa „Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie” jest używana 

przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczątkach i stemplach jest stosowany czytelny skrót nazwy. 

 

§ 7. 1.  Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miasta Skierniewice. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

 

§ 8. Podstawę funkcjonowania szkoły stanowią: 

1) orzeczenie organizacyjne; 

2) statut szkoły. 

 

§ 9. 1. Nauka w szkole jest obowiązkowa. 

2. Obwód szkolny jest zgodny z Uchwałą nr 29/99/6 z dnia 10 marca 1999 r. i Uchwałą  

nr XXXVIII/101/08 z dnia 12 września 2008 r. Rady Miejskiej w Skierniewicach w sprawie 

określenia sieci i granic obwodów szkół podstawowych Miasta Skierniewice. 

 

§ 10. Porządek wewnętrzny szkoły, obowiązki szkoły wobec pracowników i obowiązki 

pracowników wobec szkoły określa regulamin pracy. 

 

§ 10a. Szkoła nie pobiera opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji  

w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, bez względu na postać  

i sposób ich przekazywania. 
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Rozdział 2  

Cele i zadania szkoły. 

 

§ 11. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych  

na jej podstawie, a w szczególności: 

1. Realizuje prawo każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa 

dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.  

1) kształtuje postawy obywatelskie, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu; 

2) kształtuje postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

3) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

2. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

3. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów. 

4. Umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej. 

5. Umożliwia pobieranie nauki dzieciom zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi  

i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

6. Umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnych programów 

nauczania oraz ukończenie szkoły podstawowej w skróconym czasie. 

7. Zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły i kontynuację nauki w gimnazjum. 

7a. Zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego. 

8. Zapewnia utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 

poprzez: 

1) pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z regulaminem wewnętrznym; 

2) sprawowanie przez nauczycieli i wychowawców opieki nad uczniami na zajęciach 

pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 

3) przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły regulaminów 

wewnętrznych; 

4) organizację wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

5)  omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne  

oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową; 

8) utrzymywanie urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości; 

9) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych zgodnie z zasadami pracy umysłowej; 

10) kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 
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11) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów, korzystających z Internetu przed dostępem 

do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez 

zainstalowanie i aktualizację oprogramowania zabezpieczającego; 

12) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. 

9. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

problemów ochrony środowiska. 

10. Otacza szczególną opieką dzieci pozostające w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

11. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie 

oświaty i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 

uczniów zamieszkałych poza obwodem; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje podstawę programową ustaloną dla sześcioletniej szkoły podstawowej. 

12. Działalność edukacyjną szkoły określają: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczy szkoły; 

3) program profilaktyki. 

13. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:  

1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii  

i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk, doświadczeń uczniów;  

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie  

we współczesnym świecie. 

14. Dla uczniów w szkole podstawowej organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

polegającą na: 

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających  

w szczególności: 

a) z niepełnosprawności, 

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d) ze szczególnych uzdolnień, 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

f) z zaburzeń komunikacji językowej, 

g) z choroby przewlekłej, 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
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i) z niepowodzeń edukacyjnych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

2) pomoc jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia, 

b) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 

c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia  

z uczniem, 

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

e) dyrektora szkoły, 

f) pielęgniarki, 

g) pracownika socjalnego, 

h) asystenta edukacji romskiej, 

i) asystenta rodziny, 

j) kuratora sądowego; 

3) pomocy udziela się w formie: 

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

b) porad i konsultacji, 

c) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) pomoc jest udzielana rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów i nauczycielom w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń; 

4a) pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu  

ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy; 

5) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi 

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

wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem; 

6) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy  

z: rodzicami, poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, 

organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

7) w szkole organizuje się następujące rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: 

a) rozwijające uzdolnienia z wykorzystaniem aktywnych metod pracy – liczba uczniów  

nie może przekraczać 8, 

b) dydaktyczno-wyrównawcze, liczba uczestników nie może przekraczać 8, 
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c) korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi  

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników nie może przekraczać 5, 

d) logopedyczne – liczba uczestników nie może przekraczać 4, 

e) socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami  

i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, liczba uczestników nie może 

przekraczać 10; 

8) godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, 

godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, jednak z zachowaniem łącznego 

tygodniowego czasu zajęć dla ucznia. 

15. Zadaniem szkoły jest zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne  

oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie  

z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). 

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

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zapewnia każdemu uczniowi warunki 

niezbędne dla jego rozwoju. Podnosi jakość swojej pracy. 

17. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, 

niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi  i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

 

 

 

Rozdział 3  

Organy szkoły. 

 

§ 12. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

 

§ 13. 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor szkoły wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektora i innych osób 

pełniących funkcje kierownicze w szkole. 

3. Do zadań dyrektora szkoły należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
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4) realizowanie uchwał rady rodziców i rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły; 

6) organizacja administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 

7) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

9) (uchylony); 

10) kontrolowanie wykonywania obowiązku szkolnego oraz prowadzenie ewidencji spełniania 

obowiązku szkolnego i spełniania nauki; 

11) delegowanie uprawnień i obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

12) wykonanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć 

organizowanych przez szkołę. 

13) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do szkoły oraz określania kierunków ich 

poprawy. 

4. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,  

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły; 

4) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

6) powołania komisji rekrutacyjnej i wyznaczenia jej przewodniczącego w związku  

z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klasy pierwszej. 

6. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców  

i samorządem uczniowskim. 

7. W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor. 

8. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku 

zaproponowany przez nauczyciela uwzględniający realizację podstawy programowej, program 

nauczania w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania 

stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika  

z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program 

w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły ogłasza 

Szkolny Zestaw Programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia  

1 września każdego roku. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku 



 9 

pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący  

go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów 

przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

9. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów 

ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie 

www.sp4.home.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

10. Dyrektor szkoły rozstrzyga spory miedzy organami szkoły. 

11. Dyrektor szkoły jest upoważniony do opublikowania w drodze własnego zarządzenia tekstu 

ujednoliconego statutu. 

12. (uchylony). 

13. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów poprzez 

utworzenie zespołu oraz wyznaczenie koordynatora do działań prowadzonych z uczniem. 

13a. Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) o wymiarze godzin, 

formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

13b. Dyrektor szkoły ustala wymiar i sposób dokumentowania godzin poszczególnych form 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów oraz innych zajęć wynikających z zadań 

statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 KN, z zachowaniem 40 godzinnego czasu 

pracy nauczyciela. 

14. (uchylony). 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 

17. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do szkoły, tryb 

postępowania rekrutacyjnego, wykaz wymaganych dokumentów, termin rekrutacji oraz procedurę 

odwoławczą. 

18. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania rodziców (prawnych opiekunów) od postanowień 

komisji rekrutacyjnej. 

19. Dyrektor szkoły odracza obowiązek szkolny na wniosek rodziców. Rodzice są zobowiązani 

do wniosku załączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia 

obowiązku szkolnego. 

20. Dyrektor szkoły zezwala, w formie decyzji, na wniosek ustawowych opiekunów  

na spełnienie obowiązku szkolnego przez ucznia poza szkołą. Zezwolenie na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza placówką może być wydane w dowolnym czasie, w którym ten obowiązek ciąży. 

21. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  

w poszczególnych klasach I-III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli  

w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach 

danej klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,  

z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekraczał kwoty 

dotacji celowej określonej w odrębnych przepisach. 
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22. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie 

podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra 

oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę. 

23. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych oddziałach może 

dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości 

zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

24. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach  

I-VI przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących 

zajęcia. 

25. Dyrektor szkoły odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 

26. Dyrektor organizuje zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

27. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej oraz nauczyciela wyraża zgodę na indywidualny tok nauki lub 

indywidualny program nauki 

 

§ 14.1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze. 

Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego, rady rodziców oraz rady pedagogicznej. 

2. Osoby, którym powierzono te stanowiska, wykonują zadania zgodnie z ustalonym podziałem 

kompetencji. 

3. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor szkoły. 

4. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a szczególności:  

1)  przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:  

a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły, 

b) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, 

c) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 

2) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym 

nauczycieli; 

3)  pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu; 

4)  nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów. 

5. Wicedyrektor: 

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły wyznaczonych 

nauczycieli, wychowawców w świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza; 

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą; 

3) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole; 
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4) formułuje projekt oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także  

w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli; 

5) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest 

bezpośrednim przełożonym; 

6) używa pieczątki osobistej z tytułem „wicedyrektor szkoły" do podpisywania pism,  

których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

 

 

§ 15.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole  

oraz asystenci nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I-III lub asystenci wychowawców 

świetlicy. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po I semestrze, w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i po II semestrze 

w związku z podjęciem uchwały w sprawie wyników klasyfikowania i promowania,  

oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być również organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu 

prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 

z regulaminem rady. 

8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności szkoły. 

9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków. Uchwała rady pedagogicznej o klasyfikowaniu promowaniu  

lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest podstawą wpisu do arkusza ocen. 

10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane. 

11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

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

12. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji rocznej uczniów oraz ukończenia 

szkoły: 

a) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

na zajęciach, 
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b) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej w ciągu roku szkolnego, 

c) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego  

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły lub placówki; 

6) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydatów na 

stanowisko dyrektora szkoły; 

7) wybranie przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczycieli 

od oceny pracy. 

13. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) (uchylony); 

6) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo nikt się nie 

zgłosił; 

7) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata  

na stanowisko dyrektora szkoły; 

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 

9) powierzenie lub odwołanie ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w szkole; 

10) średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce oraz wysokość tego 

stypendium; 

11) przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe; 

12) wydaje opinię przed ustaleniem oceny dla dyrektora szkoły na wniosek organu prowadzącego; 

13) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego; 

14) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki; 

15) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

16) (uchylony); 

17) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela 

od oceny pracy; 
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18) osoby kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli; 

19) arkusz organizacji szkoły przygotowany przez dyrektora szkoły; 

20) propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału 

edukacyjnego; 

21) przyjmuje projekt programu wychowawczego i programu profilaktyki; 

22) opiniuje przed dopuszczeniem do użytku w szkole program nauczania ogólnego na dany etap 

edukacyjny; 

23) opiniuje propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w 

roku szkolnym. 

14. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian. 

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

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

wprowadzenia zmian w statucie oraz o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub 

innego zespołu przedmiotowo – zadaniowego. 

16. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 12, niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

17. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia  

jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

18. Dla uczniów, którym potrzebna jest pomoc materialna, rada pedagogiczna występuje  

o stypendium i zasiłki losowe do jednostki samorządu terytorialnego. 

 

§ 16.1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów danego 

oddziału zwanego dalej „zebraniem rodziców”. 

2. Zebrani rodzice, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród rodziców uczniów danego oddziału 

radę oddziałową, a następnie spośród wybranych członków rady oddziałowej jej przewodniczącego 

i jednego przedstawiciela do rady rodziców: 

1) w skład rady oddziałowej wchodzi od 3 do 5 osób; 

2) kandydatów do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2, może zgłosić 

każdy z rodziców uczniów danego oddziału uczestniczący w zebraniu rodziców, zgłoszeni 

kandydaci muszą potwierdzić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie; 

3) jedna osoba może łączyć stanowisko przewodniczącego rady oddziałowej i przedstawiciela 

rady oddziałowej w radzie rodziców; 

4) w wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

5) do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2, zostają wybrani 

kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach, w których wzięła udział  

co najmniej połowa rodziców wszystkich uczniów danego oddziału, z zastrzeżeniem punktu 6); 

6) w sytuacji, gdy: 
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a) liczba kandydatów do rady oddziałowej jest równa liczbie osób, które muszą zostać 

wybrane lub na stanowiska, o których mowa w ust. 2 zgłoszonych zostało tylko po jednym 

kandydacie wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów, 

b) kandydaci uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru pełnego 

składu rady oddziałowej, zarządza się ponowne wybory, w których nie biorą udziału 

kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów umożliwiającą dokonanie wyboru 

oraz kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów; 

7) w wyborach do rady oddziałowej każdy rodzic oddaje głos na tylu kandydatów, ilu ma liczyć 

rada oddziałowa; 

8) zebraniu rodziców przewodniczy osoba wybrana przez zebranych; 

9) o zebraniach rodziców uczniów danego oddziału, rodzice powiadamiani są co najmniej tydzień 

przed planowanym terminem zebrania za pośrednictwem uczniów, przez wywieszenie  

na terenie szkoły odpowiedniego ogłoszenia oraz, jeżeli jest taka możliwość, za pośrednictwem 

strony internetowej szkoły i poczty elektronicznej. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny  

ze statutem szkoły.  

4. Celem rady rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły. 

5. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów  

i zadań szkoły; 

2) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu 

na działalność szkoły poprzez: 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie, 

b) uzyskanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów w nauce i trudności, 

c) zaznajomienie z wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania, klasyfikowania 

i promowania, 

d) uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 

e) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły; 

3) ponadto Rada Rodziców ma prawo do: 

a) znajomości wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów na poszczególne 

oceny, 

b) dostosowania wymagań edukacyjnych. 

6. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze 

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

rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3. 

8. Rada rodziców opiniuje przedstawione przez dyrektora szkoły propozycje realizacji dwóch 

godzin dodatkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI, ofertę dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
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9. Rada rodziców uchwala program wychowawczy i program profilaktyki w porozumieniu 

z radą pedagogiczną. 

10. Rada rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania szkoły. 

11. Opiniuje projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły. 

12. Opiniuje decyzję dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia 

lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

13. Opiniuje propozycje dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. 

14. Opiniuje ustalenia rady pedagogicznej w zakresie wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego. 

 

§ 17.1. W szkole działa samorząd uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie  

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

7) prawo opiniowania ustaleń rady pedagogicznej w zakresie wykorzystania wyników nadzoru. 

 

 

Rozdział 4  

Organizacja szkoły. 

 

§ 18.1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy 31 sierpnia 

następnego roku. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 



 16 

przepisy. Zajęcia w szkole rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września a kończą się 

w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę 

zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego 

roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły 

zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły,  

w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Tworzą go uczniowie,  

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

4a. W klasach I-III zajęcia edukacyjne są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż  

25 uczniów. Sposób postępowania w razie zwiększenia liczby uczniów przyjętych z urzędu  

w trakcie roku szkolnego reguluje ustawa. Jednak liczba uczniów w oddziale nie może być 

zwiększona więcej niż o 2 uczniów. 

5. (uchylony).  

6. (uchylony). 

7. Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki oraz tych zajęciach, 

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. 

8. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących 

powyżej 30 uczniów. 

9. Podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 7, liczących odpowiednio mniej niż 24 

uczniów lub mniej niż 30 uczniów możliwy jest za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

10. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących  

od 12 do 26 uczniów. 

11. Podstawową formą zajęć szkolnych jest lekcja. Lekcje odbywają się w pomieszczeniach 

szkolnych zwanych klasami, w pracowniach przedmiotowych i w innych pomieszczeniach 

szkolnych przygotowanych do nauki szkolnej. 

11a. W szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny a szczegółowe zasady prowadzenia 

dokumentacji określają „Procedury prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania”. 

11b. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli dokumentowane są w odrębnych 

dziennikach papierowych. 

12. Nauka w szkole rozpoczyna się o godzinie 8.00 rano. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

Przerwy między lekcjami trwają po 10 minut, z tym że po czwartej godzinie lekcyjnej 15 minut  

oraz po piątej godzinie lekcyjnej przerwa międzylekcyjna trwa 20 minut, i są to przerwy obiadowe. 

Natomiast po 7, 8, 9 i 10 lekcji przerwy trwają 5 minut. W sytuacjach wyjątkowych wszystkie 

przerwy zwykłe mogą być skrócone do 5 minut. 

13. Czas trwania poszczególnych zajęć w oddziałach I-III ustala nauczyciel prowadzący  

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
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14. Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa: 

1) zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje nauczyciel na podstawie osobistej lub pisemnej prośby 

rodzica (prawnego opiekuna); 

2) zwolnienie ucznia z lekcji w przypadku nagłego zachorowania w trakcie zajęć lekcyjnych 

regulują odrębne przepisy. 

15. Pracą lekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów: 

1) w szkole może być, za zgodą organu prowadzącego, zatrudniony asystent nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w oddziałach I-III lub asystent wychowawcy świetlicy, do zadań 

asystenta należy wspieranie nauczycieli lub wychowawcy świetlicy, asystent wykonuje zadania 

pod kierunkiem nauczyciela, do którego jest przydzielony. 

16. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć planujący pracę nauczycieli i uczniów w ciągu 

całego tygodnia. 

17. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub, za jego zgodą, poszczególnymi 

nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

18. Warunki pobytu uczniów w szkole zapewniające im bezpieczeństwo regulują odrębne 

przepisy. 

19. W szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców (prawnych 

opiekunów). Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie jednorazowego 

pisemnego oświadczenia woli. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać.  

Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział ucznia jest w nich 

obowiązkowy. Zajęcia z religii/etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej 

uczniów. Zajęcia w szkole z religii/etyki mogą być organizowane w grupach między oddziałowych. 

W przypadkach, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej  

niż 7 uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ 

prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje 

naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach 

międzyszkolnych. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może 

uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć. W przypadku, gdy uczniowie/rodzice (prawni opiekunowie) 

wyrażą wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia 

im udział w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny 

nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy  

w wymienionych w ust. 1. zajęciach szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania 

zajęć. 

20. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły  

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych 

w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia. Tygodniowy 

wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:  

dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin; dla uczniów klas IV-VI szkoły 

podstawowej – od 8 do 10 godzin. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek 
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rodzica (prawnego opiekuna). Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego 

wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 

§ 18a.(uchylony). 

§ 19.1. Dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów w szkole organizowane są różne 

formy zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych. Są to koła przedmiotowe 

i koła zainteresowań: artystyczne, techniczne, sportowe i inne. 

2. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny. 

3. (uchylony). 

1) (uchylony); 

2) (uchylony); 

3) (uchylony). 

3a. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

3b. Zajęcia wymienione w ust. 3a. pkt 3 i 4 mogą być realizowane z udziałem wolontariuszy. 

3c. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

4. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 

materialna, szkoła zapewnia tę pomoc w miarę możliwości, w następujący sposób: 

1) występując o stypendia lub zasiłki losowe do jednostek samorządu gminnego; 

2) zgłaszając wniosek o przyznanie pomocy ze środków rady rodziców; 

3) zgłaszając wniosek do MOPR-u o udzielenie takiej pomocy; 

4) zgłaszając wniosek o przyznanie pomocy ze środków gromadzonych przez pedagoga szkolnego 

podczas akcji charytatywnych. 

5. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Szkoła podejmuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną poprzez: 

1) kierowanie uczniów na badania; 

2) organizowanie spotkań dla nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) ze specjalistami  

z poradni; 

3) prowadzenie przez pracowników poradni warsztatów, konferencji, rad szkoleniowych. 

7. Szkoła podejmuje współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:  

1) spotkania otwarte; 

2) szkolenia i warsztaty z dziedziny wychowania i profilaktyki; 

3) indywidualne rozmowy. 
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Rozdział 5  

Wewnątrzszkolny zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

 

§ 20.1. Zasady te opracowane zostały w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (poz. 843). 

2. Zasady stosowane są do wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 

1) zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy; 

2) ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne, 

b) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

1) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych; 

2) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się przez ocenianie szkolne; 

3) ocenianie szkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  

oraz o postępach w tym zakresie, 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, poprzez 

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

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie szkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

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

przyjętych w szkole; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
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5) ustalanie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 

8) w zakresie oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych monitorowanie pracy ucznia  

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach. 

5. Nauczyciele do końca września każdego nowego roku szkolnego informują uczniów  

oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

6. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, 

powinny być dokonywane systematycznie, na podstawie: odpowiedzi ustnych, prac kontrolnych, 

prac domowych, aktywności na lekcji, projektów, zadań praktycznych, w warunkach 

zapewniających ich  obiektywność. 

1) wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów); 

2) (uchylony); 

3) (uchylony); 

3a) nauczyciel ustnie na zajęciach lekcyjnych uzasadnia uczniowi ustalone oceny bieżące, 

śródroczne, roczne i końcowe;  

 

3b) dodatkowo na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel jest zobowiązany 

ustnie uzasadnić ustalone oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe w terminach ustalonych 

z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem);  

 

3c) uzasadnienie oceny bieżącej obejmuje odniesienie się do wcześniej ustalonych i znanych 

uczniowi kryteriów oceniania, wypowiedzi lub innej aktywności oraz wskazanie: 

a) co uczeń zrobił dobrze, 

 

b )  w jaki sposób uczeń może osiągnąć lepsze wyniki nauczania, 

 

c )  jak ma pracować dalej, czyli sformułowanie wskazówek do dalszego rozwoju; 
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3d) uzasadnienie oceny śródrocznej, rocznej i końcowej obejmuje odniesienie się do wcześniej 

ustalonych i znanych uczniowi wymagań na poszczególne oceny oraz wskazanie: 

a) jakie wymagania podstawy programowej uczeń opanował, 

 

b )  jakie wymagania podstawy programowej musi jeszcze opanować;  

3e)  jeśli uczeń lub rodzic uzna uzasadnienie za niewystarczające, może złożyć pisemny wniosek  

do dyrektora szkoły o sporządzenie uzasadnienia oceny na piśmie. Nauczyciel sporządza 

uzasadnienie w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Pisemne uzasadnienie oceny 

obejmuje wskazania, wymienione w pkt. 3c) i 3d). Pisemne uzasadnienie nauczyciel 

przedmiotu składa w sekretariacie szkoły. Dyrektor w ciągu trzech dni przekazuje uzasadnienie 

oceny wnioskodawcy; 

 

3f) sprawdzone i ocenione pisemne prace domowe oraz sprawdzone i ocenione kartkówki 

dotyczące zagadnień omawianych podczas trzech ostatnich zajęć są oddawane uczniom  

do domu;  

 

3g) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, na prośbę ucznia lub jego rodziców w ciągu 

całego roku szkolnego nauczyciel udostępnia w terminie i miejscu wspólnie ustalonym. Są one 

udostępniane do wglądu w czasie zebrań klasowych, dni otwartych dla rodziców  

lub indywidualnych spotkań z rodzicami ucznia; 

 

3h) Uczeń lub rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny, dotyczącego oceny bieżącej  

oraz do dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą pracy klasowej, sposobem oceniania 

pracy, a także do otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy. Rodzic/prawny opiekun 

może sporządzać notatki, odpisy. Zainteresowani rodzice(opiekunowie prawni) mogą otrzymać 

pracę kontrolną lub jej kopię do domu z prośbą o zwrot pracy.  

4) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciele przechowują do końca roku 

szkolnego; 

5) kartkówka jest formą bieżącego sprawdzania wiadomości, z zakresu co najwyżej trzech 

ostatnich godzin lekcyjnych, jeżeli dotyczy tylko ostatniej lekcji może być niezapowiedziana; 

6) prace kontrolne są obowiązkowe i zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem  

oraz poprzedzone lekcją powtórzeniową, zakres prac kontrolnych obejmuje co najmniej jeden 

dział; 

7) pracę kontrolną uczeń otrzymuje do wglądu od nauczyciela przedmiotu najpóźniej 14 dnia  

po dniu jej napisania; 

8) uczeń może pisać tylko trzy prace kontrolne w ciągu tygodnia; 

9) (uchylony); 

10) (uchylony); 

11) (uchylony); 

12) uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji - zasady zgłaszania nieprzygotowania oraz 

liczba zgłoszeń są określone w przedmiotowych systemach oceniania. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
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stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 1) i pkt 3). 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 5, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie 

opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, o której mowa w art. 71 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt 3);  

2) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki  

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia  

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej; 

3) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa  

w ust. 7, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić 

na podstawie tego orzeczenia; 

4) w przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

wychowania fizycznego i zajęć komputerowych: 

1) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

1a) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii; 

2) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”; 

3) dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, spełniającej warunki o których mowa w art. 71.b ust. 3b ustawy o systemie 

oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego 

języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 8, zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu 

kształcenia w danym typie szkoły; 

4) (uchylony); 

5) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji  

o przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”; 

6) dyrektor szkoły może podjąć decyzje o spełnieniu obowiązku poza szkołą. 
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9. Klasyfikowanie: rok szkolny składa się z dwóch semestrów.  

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia  

oraz ustaleniu – według skali określonej w § 20 ust. 13. i ust. 14b.– śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i jest dokonywana na zakończenie I semestru nauki; 

Posiedzenie rady klasyfikacyjnej śródrocznej odbywa się w III tygodniu stycznia danego roku 

szkolnego, za wyjątkiem sytuacji gdy termin ferii przypada na III i IV tydzień stycznia, wtedy 

rada odbywa się w II tygodniu stycznia; 

2) klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia  

w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny zachowania. Posiedzenie rady klasyfikacyjnej rocznej odbywa się na tydzień 

przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym; 

3) klasyfikacja końcowa ustalana jest w klasie VI, składają się na nią roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej  

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

ucznia; 

4) począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie 

promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające 

ukończenie szkoły  z wyróżnieniem. 

10. Informację o bieżących ocenach uzyskiwanych przez ucznia oraz jego postępach w nauce 

i zachowaniu wychowawcy klas oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekazują 

rodzicom ucznia (prawnym opiekunom) podczas spotkań z rodzicami, których harmonogram ustala 

dyrektor szkoły na początku roku szkolnego: 

1) na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

klasy dokonują zapisu w elektronicznym dzienniku lekcyjnym przewidywanych ocen  

z poszczególnych przedmiotów i przewidywanych ocen z zachowania. Wychowawca klasy jest 

obowiązany powiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 

niego śródrocznych i rocznych ocenach. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają uzyskanie 

informacji własnoręcznym podpisem złożonym na karcie informacyjnej. Karta informacyjna 

jest przechowywana przez wychowawcę klasy. W przypadku niezwrócenia karty w terminie 3 

dni (roboczych) wychowawca telefonicznie przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacje o przewidywanych ocenach i dokonuje adnotacji w elektronicznym dzienniku 

lekcyjnym w zakładce „kontakty z rodzicami”; 

2) na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy dokonują 

zapisu w elektronicznym dzienniku lekcyjnym o przewidywanych ocenach niedostatecznych  

z poszczególnych przedmiotów oraz nagannej ocenie z zachowania. Zapisu o poinformowaniu 

rodziców ucznia (prawnych opiekunów) dokonuje wychowawca klasy w elektronicznym 

dzienniku lekcyjnym w zakładce „kontakty z rodzicami”; rodzice (prawni opiekunowie) 

potwierdzają uzyskanie informacji własnoręcznym podpisem złożonym na karcie 

informacyjnej. Karta informacyjna jest przechowywana przez wychowawcę klasy.  

W przypadku niemożliwości spotkania się z rodzicami (prawnymi opiekunami), informację o 



 24 

przewidywanej ocenie niedostatecznej albo o przewidywanej ocenie nagannej wysyła się w 

formie pisemnej potwierdzonej listem poleconym; 

2a) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy 

klas 1-3 dokonują zapisu w elektronicznym dzienniku lekcyjnym o zagrożeniu brakiem 

promocji ucznia. Zapisu o poinformowaniu rodziców ucznia (prawnych opiekunów) dokonuje 

wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym w zakładce „kontakty z rodzicami”; rodzice 

(prawni opiekunowie) potwierdzają uzyskanie informacji własnoręcznym podpisem złożonym 

na karcie informacyjnej. Karta informacyjna jest przechowywana przez wychowawcę klasy.  

 W przypadku niemożliwości spotkania się z rodzicami (prawnymi opiekunami), informację  

o zagrożeniu brakiem promocji ucznia wysyła się w formie pisemnej potwierdzonej listem 

poleconym; 

3) oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych są ustalane na podstawie  

co najmniej trzech ocen bieżących, a z języka polskiego i matematyki co najmniej sześciu ocen 

bieżących; 

4) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna  

z ocen bieżących; 

5) na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele wystawiają w elektronicznym dzienniku lekcyjnym ostateczne oceny z zajęć 

edukacyjnych a wychowawca wpisuje w elektronicznym dzienniku ustaloną ocenę zachowania 

ucznia. 

10a. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) rodzice (prawni opiekunowie) pisemny wniosek o podwyższenie pozytywnej oceny składają  

w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanych ocenach ucznia do sekretariatu 

szkoły; we wniosku określa się ocenę, o jaką ubiega się uczeń; 

2) z wnioskiem o uzyskanie oceny wyższej iż przewidywana mogą wystąpić rodzice (prawni 

opiekunowie) wtedy, gdy uczeń wykonał wszystkie prace kontrolne na ocenę,  

o którą się ubiegają; 

3) w terminie 3 dni dyrektor szkoły pisemnie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów)  

czy uczeń spełnia warunki do podjęcia postępowania o podwyższenie oceny wyższej  

niż przewidywana; 

4)  nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o podwyższenie oceny w terminie 3 dni  

od daty wydania decyzji określa rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej zakres 

materiału konieczny do uzyskania wyższej oceny, ustala formę i termin poprawy oceny (nie 

później niż 2 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej) zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w przedmiotowym systemie oceniania; 

5)   (uchylony); 

6)   (uchylony); 

7) uzyskanie przez ucznia oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela jest jednoznaczne  

z  wystawieniem jej jako rocznej oceny klasyfikacyjnej, uzyskanie oceny przewidywanej przez 

nauczyciela lub niższej jest podstawą do wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

przewidywanej przez nauczyciela; 

8) (uchylony); 

9) (uchylony). 
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10b. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zachowania: 

1) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo wnioskować o podwyższenie rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania; 

2) rodzice (prawni opiekunowie) pisemny wniosek o podwyższenie pozytywnej oceny składają  

w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie ucznia do sekretariatu szkoły; 

we wniosku określa się i uzasadnia ocenę, o jaką ubiega się uczeń; 

3) (uchylony); 

4) wychowawca klasy w oparciu o adnotacje w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, zeszycie 

uwag, opinię wszystkich nauczycieli uczących ucznia i uzasadnienie rodziców (prawnych 

opiekunów) podejmuje decyzję w sprawie utrzymania oceny  zachowania lub jej 

podwyższenia; 

5) (uchylony). 

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne:  

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy  

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, na podstawie przyjętych kryteriów oceniania, dokumentację 

stanowią: 

a) pochwały i uwagi wpisane przez nauczycieli w zeszycie spostrzeżeń oraz dzienniku 

elektronicznym, 

b) przewidywane oceny nauczycieli uczących w oddziale, zapisane w dzienniku lekcyjnym,  

c) propozycje zespołu klasowego, 

d) cząstkowe oceny z zachowania, 

e) samoocena ucznia; 

2) śródroczne i roczne oceny z klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne; roczna ocena klasyfikacyjna  

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 

ani na ukończenie szkoły; 

3) cząstkowe oceny z zachowania ucznia ustala nauczyciel wychowawca raz w miesiącu  

na podstawie zapisów w klasowym zeszycie pochwał i uwag oraz bieżącej obserwacji 

zachowania ucznia; 

4) w szkole obowiązuje katalog uwag dotyczących naruszania regulaminów szkoły. 

12. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 

opisowymi uwzględniającymi poziom i postępy opanowania przez ucznia wiadomości  

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień: 

1) w klasach I-III nauczyciel prowadzi arkusze obserwacyjne, w których odnotowuje osiągnięcia 

edukacyjne uczniów oraz poziom opanowania przez ucznia wiadomości  

i umiejętności; 

2) nauczyciel udostępnia rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia arkusz obserwacyjny dwa razy 

w ciągu roku szkolnego: w styczniu i w maju; 
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3) (uchylony); 

4) arkusze obserwacyjne uczniów oraz karty pracy stanowią dokumentację szkolną  

i są gromadzone w teczkach indywidualnie dla każdego uczniów; 

5) w klasach I - III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową; 

6) oceny bieżące w klasach I –III ustala się według następującej skali: 

a) doskonale – D, 

b) bardzo dobrze – Bd, 

c) dobrze – Db, 

d) słabo – S, 

e) bardzo słabo – Bs, 

f) nie potrafi – Np.; 

 

7) Ustala się następujące ogólne kryteria tych ocen: 

a) doskonale otrzymuje uczeń, który: ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie 

programowej i programie nauczania, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych 

dziedzin życia, twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,  

na pracach klasowych rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności,  

b) bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony podstawą programową i programem nauczania, formułuje własne opinie  

i wnioski, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy, wykazuje się 

zaangażowaniem na zajęciach, 

c) dobrze otrzymuje uczeń, który: opanował zakres wiedzy i umiejętności określony  

w podstawie programowej i programie nauczania, rozwiązuje typowe zadania  

z elementami problemowymi, potrafi wyciągać wnioski i różnicować ważność informacji, 

d) słabo otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe treści podstawy i programu 

nauczania w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu, jest mało 

samodzielny, większość poleceń wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga zachęty  

i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, 

e) bardzo słabo otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności pozwalające  

na wykonywanie przy pomocy nauczyciela prostych poleceń wymagających zastosowania 

podstawowych umiejętności, ma braki w opanowaniu podstawy i treści programowych,  

ale realizował wymagania podstawowe, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne  

w dalszym kształceniu, rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny, 

f) nie potrafi otrzymuje uczeń, który: ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, 

które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, nie potrafi rozwiązać zadań  

o podstawowym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, nie wykazuje 

postępów w nauce. 

13. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący  - 6, 

2) stopień bardzo dobry - 5, 
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3) stopień dobry  - 4, 

4) stopień dostateczny - 3, 

5) stopień dopuszczający - 2, 

6) stopień niedostateczny - 1.  

13a. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ucznia. 

13b. (uchylony); 

13c. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej  

i programie nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,  

c) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów 

na szczeblu powiatowym albo wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej i programie nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę 

do rozwiązywania zadań i problemów nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na zrozumienie większości 

relacji pomiędzy elementami wiedzy danego przedmiotu,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował te wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej  

i programie nauczania  w danej klasie, które umożliwiają mu zdobywanie dalszej wiedzy,  

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

i programie nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania 

przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,  

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności; 
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6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej  i programie nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach 

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności. 

13d. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są 

w opracowanych przez nauczycieli i udostępnionych uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom), 

przedmiotowych systemach oceniania. 

13e. Prace kontrolne w klasach IV-VI muszą być opatrzone punktacją, ewentualnie 

komentarzem, a ich ocena obliczona wg skali: 

100%  - stopień celujący 

99% - 91% - stopień bardzo dobry 

90% - 75% - stopień dobry 

74% - 51% - stopień dostateczny 

50% - 31% - stopień dopuszczający 

30% - 0% - stopień niedostateczny 

13f. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu 

na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

14.  (uchylony). 

14a. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły; 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom; 

7) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

14b. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 

ustala się według następującej skali: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 
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14c. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania, które mają decydujący wpływ na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z niżej wymienionych kryteriów: 

a) nie uzyskał uwagi dotyczącej zachowania naruszającego regulaminy szkoły  

z katalogu uwag, 

b) miał usprawiedliwione wszystkie nieobecności, spóźnił się nie więcej niż dwa razy  

w semestrze, 

c) brał aktywny udział w życiu szkoły i klasy (wolontariat, samorząd szkolny, samorząd 

klasowy, zespół artystyczny, poczet sztandarowy, koła zainteresowań, konkursach),  

d) był współorganizatorem, co najmniej, jednej imprezy szkolnej, klasowej, lub w środowisku 

lokalnym, 

e) zachowywał się taktownie i kulturalnie w stosunku do uczniów i pracowników szkoły,  

nie używa wulgaryzmów, okazuje szacunek wszystkim dorosłym w szkole i poza nią, 

f) dbał o wymagany strój szkolny, zmieniał obuwie, dbał o swój estetyczny wygląd, 

g) dbał o dobry wizerunek ucznia podczas uroczystości szkolnych,  

h) zgodnie pracował w zespole klasowym, był uczciwy, koleżeński, udzielał pomocy innym,  

i) na lekcjach zachowywał się zgodnie z zasadami kultury osobistej i regulaminem ucznia; 

 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie z niżej wymienionych 

kryteriów: 

a) nie uzyskał uwagi dotyczącej zachowania naruszającego regulaminy szkoły  

z katalogu uwag, 

b) chętnie podejmował zaproponowane mu prace na rzecz szkoły, klasy, 

c) zachowywał się taktownie i kulturalnie w stosunku do kolegów, nie używał wulgaryzmów, 

okazywał szacunek wszystkim dorosłym w szkole i poza nią, 

d) był przygotowany do zajęć,  

e) dbał o wymagany strój szkolny i systematycznie zmieniał obuwie, dbał o swój estetyczny 

wygląd, 

f) dbał o dobry wizerunek ucznia podczas uroczystości szkolnych, 

g) miał usprawiedliwione wszystkie nieobecności, spóźnił się nie więcej niż trzy razy  

w semestrze, 

h) brał udział w konkursach, imprezach, zawodach sportowych lub kołach zainteresowań, 

i) był uczestnikiem imprez klasowych, szkolnych lub organizowanych w środowisku 

lokalnym, 

j) zgodnie pracował w zespole klasowym; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego zachowanie spełniało wszystkie poniższe kryteria: 

a) miał usprawiedliwione wszystkie nieobecności, spóźnił się nie więcej niż cztery razy  

w semestrze, 

b) wywiązywał się z obowiązków dyżurnego, wykonywał powierzone mu zadania i prace, 
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c) nie niszczył mienia społecznego i szkolnego, 

d) zachowywał się taktownie i kulturalnie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły  

i uczniów, dbał o kulturę języka,  

e) miał właściwą postawę podczas uroczystości szkolnych, apeli, dbał o wymagany strój, 

f) zmieniał obuwie, nosił strój określony regulaminem, 

g) włączał się w zaproponowane mu prace na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego, 

h) zgromadził w semestrze jedną uwagę z katalogu uwag; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego zachowanie spełniało wszystkie poniższe kryteria: 

a) miał, co najwyżej, osiemnaście godzin lekcyjnych nieobecnych, nieusprawiedliwionych 

(trzy dni), nie spóźnił się więcej niż pięć razy w semestrze, 

b) spełniał podstawowe obowiązki ucznia, ale zdarzało mu się być nieprzygotowanym 

do zajęć, 

c) rzadko angażował się w działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego, 

d) w czasie lekcji lub przerw między lekcjami zachowywał się w sposób naruszający zapisy 

regulaminu ucznia, ale weryfikował zachowanie stosując się do poleceń nauczyciela, 

e) miał właściwą postawę podczas uroczystości szkolnych, apeli, dbał o wymagany strój, 

f) przestrzegał zasady zmiany obuwia, 

g) miał trzy uwagi w semestrze z katalogu uwag; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie spełniało sześć z poniższych 

kryteriów: 

a) zgromadził w semestrze cztery i powyżej uwag z katalogu uwag, 

b) bardzo często był nieprzygotowany do lekcji,  

c) nie wykonywał poleceń nauczycieli, 

d) samowolnie opuszczał teren szkoły w czasie, którym zobowiązany był pozostawać  

pod opieką nauczycieli, 

e) zachowywał się niezgodnie z regulaminami szkolnymi podczas uroczystości  

i imprez szkolnych, wyjść poza szkołę, wycieczek, 

f) w czasie lekcji lub przerw między lekcjami zachowywał się w sposób naruszający zapisy 

regulaminu ucznia, nie weryfikował swojego zachowania mimo poleceń nauczyciela, 

g) nie przestrzegał regulaminu ucznia; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie spełnia wszystkie kryteria oceny 

nieodpowiedniej, a ponadto jedno z poniżej wymienionych: 

a) miał w semestrze ponad pięć dni nieobecnych, nieusprawiedliwionych, 

b) ulegał nałogom, 

c) wszedł w konflikt z prawem. 

14d.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
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albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej: 

1) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

14e. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia  

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny: 

1) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikowania ucznia, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń komisja w drodze 

glosowania zwykłą większością losów ustala ocenę, w przypadku równej liczby głosów 

decyduje glos przewodniczącego; 

2) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak 

nie później niż na 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń; 

3) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji 

wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora– jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

4) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą:: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców; 

5) nauczyciel, o którym mowa w ust. 14e. pkt 3),lit. b) może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach;  
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w takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

6) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem §20 ust. 18; 

7) z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład 

komisji; 

8) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa  

w ust. 14e. pkt 1), lit. a) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 

9) przepisy ust. 14e. stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego; w tym przypadku, 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna; 

10) prace pisemne ucznia i protokół z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego do wglądu 

rodzicom(opiekunom prawnym) ucznia przedstawia się bezpośrednio po egzaminie  

w sekretariacie szkoły. 

15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła  

w miarę swoich możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie 

zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji  

i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

1)  WSO podlega ewaluacji po zebraniu opinii nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów). 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego  

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny; 

2) rada pedagogiczna może, na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców, wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

3) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki, 

b) realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, 

c) przechodzący z innej szkoły, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego 

nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole 

na zajęcia z tego języka; 

4) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 16. pkt 3), 

lit. b), nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, 

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
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5) uczniowi, o którym mowa w ust. 16. pkt 3), lit. b), zdającemu egzamin klasyfikacyjny,  

nie ustala się oceny zachowania; 

6) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 16 

pkt 7); 

7) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

8) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami); 

8a) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

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

dyrektora szkoły; 

9) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 16 pkt 1) - pkt 3)  

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego  

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych; 

10) egzamin ucznia, o którym mowa w ust. 16. pkt 3) lit. b), przeprowadza komisja, powołana 

przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza 

szkolą; w skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy; 

11) przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnym i opiekunami) ucznia,  

o którym mowa w ust. 16. pkt 3) lit. b), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia; 

12) w czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia; 

13) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający, 

w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 16 pkt 9),  

a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa  

w ust. 16. pkt 3) lit. b) – skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) 

egzaminacyjne, nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię  

i nazwisko ucznia, ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

13a) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego a w przypadku 

egzaminu klasyfikacyjnego z zachowania ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania  

wraz z uzasadnieniem; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

14) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”; 

15) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 14a pkt 6); 
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16) uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej  

i końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 może 

otrzymać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę z wyróżnieniem  

bez ustalania oceny z zachowania. 

17. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem 

ust. 17 pkt 3). 

1) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, 

z zastrzeżeniem ust. 18. pkt 9) oraz ust. 14d. pkt 2); 

2) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.17 pkt 1) nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 9); 

3) w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału oraz po zasięgnięciu opinii 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców(prawnych opiekunów)  

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału; 

4) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału  

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), 

rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidywanych w programie 

nauczania dwóch klas; 

5) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej – celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną z tych zajęć. 

18. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć na wniosek rodziców(prawnych opiekunów). 

1) uchylony; 

2) egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych; egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich; 

4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład 

komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji; 



 35 

5) nauczyciel, o którym mowa w ust. 18 pkt 4), lit. b może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje jak osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołania nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

6) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: nazwę 

zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin poprawkowy, imię i nazwisko 

ucznia, skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oraz ocenę ustaloną  

przez komisję; do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego; 

7) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września; 

8) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, 

z zastrzeżeniem ust. 18 pkt 9); 

9) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,  

że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

19. Uczeń kończy szkolę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej;  

2) (uchylony); 

3)  (uchylony). 

20. Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Skierniewicach podlegają ewaluacji na wniosek rady pedagogicznej. 

21. Podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa stanowi 

zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach 

międzyszkolnych. Ocena z religii i etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania 

świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii i etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. Ocena  

z religii i etyki w klasach I-III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni szkolnych.  

W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki do średniej ocen wlicza się 

oceny ustalone z obydwu przedmiotów.  

22. Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:  

1) poziomą kreskę jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę;  

2) ocenę religii albo etyki (bez wykazywania, z jakich zajęć jest to ocena), jeżeli uczeń 

uczęszczał na jedne z tych zajęć;  

3) dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki i religii.   

 

§ 21 (uchylony). 
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Rozdział 6  

Działalność stołówki, świetlicy i biblioteki szkolnej. 

 

§ 22.1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego 

posiłku w stołówce szkolnej. 

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły 

w porozumieniu z radą rodziców. 

3. Dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej szkoła podejmuje działania 

umożliwiające całkowite zwolnienie ich z opłat za obiady. 

 

 

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

ich rodziców (prawnych opiekunów), szkoła organizuje świetlicę. 

2. Zasady naboru do świetlicy: 

1) do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów, na wniosek 

szkoły, pedagoga, wychowawcy; 

2) nabór odbywa się na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców prawnych 

opiekunów) dziecka wraz z informacją dotyczącą osób odbierających dziecko ze świetlicy; 

3) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci, 

uczniowie klas I-III, których oboje rodzice pracują, dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji 

rodzinnej. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy  

nie powinna przekraczać 25 uczniów. 

4. Celem działalności świetlicy szkolnej jest: 

1) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej; 

2) udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce; 

3) zapewnienie odpowiednich warunków nauki własnej; 

4) zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji. 

5. Do zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie żywienia dzieci w celu stworzenia uczniom możliwości spożycia ciepłego 

posiłku podczas pobytu w szkole; 

2) organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie  

z opanowaniem materiału programowego; 

3) stwarzanie warunków do nauki własnej, do wyrabiania nawyków samodzielnej pracy 

umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności; 

4) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie 

różnorodnych form zajęć w tym zakresie; 

5) wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym  

i przyrodniczym, aktywności społecznej i samodzielności w podejmowaniu i realizacji 

różnorodnych zadań; 
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6) przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywki 

indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowania nawyków kultury życia codziennego; 

7) kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania 

i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej; 

8) organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego wychowanków, w szczególności 

organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

wychowanków; 

9) rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci. 

6. Czas pracy i szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy regulują odrębne przepisy. 

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

a także ich możliwości psychofizycznych. Wyposażenie świetlicy oraz organizacja czasu pozwala 

na odrabianie lekcji oraz rozwój fizyczny uczniów. 

8. Opieką świetlicową objęte zostają dzieci, które nie uczęszczają na lekcje etyki, religii  

lub drugiego języka obcego. 

 

 

§ 24.1. W szkole funkcjonuje biblioteka, która jest interdyscyplinarną pracownią szkolną 

zaspokajającą potrzeby czytelnicze uczniów. 

2. Przy bibliotece organizuje się czytelnię do korzystania z książek i czasopism  

bez wypożyczania ich do domu. 

3. Biblioteka szkolna gromadzi i nieodpłatnie udostępnia uczniom i nauczycielom księgozbiór 

oraz inne źródła informacji. 

4. W bibliotece tworzy się warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

5. Biblioteka jest miejscem rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 

6. Biblioteka podejmuje, przy współpracy nauczycieli, rodziców uczniów (prawnych 

opiekunów), innych bibliotek oraz placówek kulturalnych, działania mające na celu rozwój 

wrażliwości kulturowej i społecznej uczniów. 

7. Działalnością biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel – bibliotekarz. 

8. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy: 

1) stałe zaopatrywanie księgozbioru bibliotecznego w nowe pozycje wydawnicze i ich ewidencja; 

2) opracowywanie i udostępnianie księgozbioru użytkownikom szkoły; 

3) współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w realizacji programów 

nauczania i doskonalenia zawodowego; 

4) organizowanie i propagowanie w bibliotece czytelnictwa książek i czasopism wśród uczniów; 

5) organizowanie i prowadzenie w bibliotece zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu wiedzy 

o książce oraz edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) udzielanie nauczycielom pomocy w zakresie wzbogacania języka ojczystego uczniów  

oraz wdrażaniu uczniów do umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych materiałów  

i informacji; 
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7) zaspokajanie niektórych potrzeb uczniów w zakresie rozwoju ich uzdolnień, zainteresowań  

i zamiłowań; 

7a) organizowanie pracy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych na prośbę nauczyciela, 

wychowawcy i pedagoga; 

8) przyczynianie się do przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym 

szkoły i środowiska lokalnego; 

9) (uchylony); 

10) współpraca z nauczycielami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów  

do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania 

informacji zgromadzonych w zasobach biblioteki; 

11) ewidencjonowanie w zasobach bibliotecznych podręczników i materiałów edukacyjnych, 

zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów 

bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz. 1283); 

12) ewidencja i analiza stanu czytelnictwa przedstawiana dwa razy do roku na posiedzeniach rady 

pedagogicznej; 

13) korzystanie z pomocy i współuczestnictwa rodziców w organizowaniu wystaw, konkursów i 

imprez czytelniczych; 

14) nawiązanie współpracy z innymi bibliotekami i udział w zajęciach bibliotecznych, 

uczestnictwo w spotkaniach literackich i konkursach organizowanych przez inne biblioteki. 

9. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej przez nauczycieli, uczniów i rodziców (prawnych 

opiekunów) regulują odrębne przepisy (regulamin biblioteki szkolnej). 

10. Podręczniki, materiały edukacyjne, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN  

są własnością szkoły i wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym 

roku szkolnym. Zasady ich użytkowania regulują zapisy regulaminu korzystania z bezpłatnych 

podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.  

 

§ 25 (uchylony). 

 

 

 

Rozdział 7  

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

§ 26.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, asystentów nauczycieli prowadzących zajęcia  

w klasach I-III lub asystentów wychowawców świetlicy oraz pracowników ekonomicznych, 

inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. Wszyscy pracownicy szkoły 

w wykonywaniu swoich zadań kierują się zasadą zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

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

odrębne przepisy. 

3. Funkcję pomocniczą w szkole spełniają pracownicy ekonomiczno-administracyjni 

i obsługowi. 
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4. Pracowników tych zatrudnia dyrektor szkoły na zasadach przewidzianych w powszechnym 

prawie pracy. 

5. Pracownicy ci realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów zadań, uprawnień 

i odpowiedzialności ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 

 

§ 27.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Nauczyciele: 

1) realizują zadania wynikające z postanowień Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, z postanowień art.6 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz z innych aktów 

prawnych; 

2) kierują całokształtem poczynań uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności 

i ponoszą odpowiedzialność za jakość i wyniki swej pracy dydaktyczno – wychowawczej; 

3) dbają o rozwój fizyczny i umysłowy uczniów, w szczególności zaś o ich życie, zdrowie 

i bezpieczeństwo, podejmują działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze 

odpowiednio do istniejących potrzeb, w tym: 

a) odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, 

b) odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie  

z opracowanym planem dyżurów, 

c) odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek – zgodnie z obowiązującym 

regulaminem, 

d) przygotowują uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów; 

4) dokonują rozpoznania aktualnych potrzeb dzieci, a także ich uzdolnień i zainteresowań, 

stwarzają warunki zaspokajania tych potrzeb oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań  

oraz podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego 

ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości, organizują zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby  

i zainteresowania uczniów oraz wynikające z zadań statutowych w ramach art. 42 ust. 2 KN,  

z zachowaniem 40 godzinnego wymiaru czasu pracy; 

5) rzetelnie przygotowują się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w kontaktach z uczniami 

sprzyjają rozbudzaniu i wyzwalaniu aktywności poznawczej w toku pracy lekcyjnej i zajęć 

pozalekcyjnych; 

6) często i systematycznie oraz sprawiedliwie, na podstawie jasnych i czytelnych kryteriów  

i mierników ocen, oceniają wiedzę i umiejętności uczniów będące podstawą klasyfikacji  

i promowania; 

7) utrzymują stałe i systematyczne kontakty z rodzicami bądź prawnymi opiekunami uczniów  

w celu informowania ich o postępach ich dzieci w nauce oraz w celu zdobywania innych 

informacji o uczniach; 

7a) nauczyciele mają obowiązek prowadzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami; 
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8) realizują inne obowiązki wynikające z przepisów szczegółowych; 

9) powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania informacji  

z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych; 

10) dążą w pełni do własnego rozwoju; 

11) kształcą i wychowują młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, ojczystego języka,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  

i szacunku dla każdego człowieka; 

12) dbają o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

13) realizują zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 

uczniów. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół wychowawczy, 

którego zadaniem jest w szczególności: 

1) opiniowanie zestawu programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem  

do użytku w szkole; 

2) współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiana 

informacji; 

3) przedstawianie wychowawcy klasy propozycji ocen z zachowania dla poszczególnych 

uczniów; 

4) występowanie do dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi istotnych dla uczniów oddziału 

spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Dyrektor tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, 

na wniosek zespołu. W szkole zostały powołane następujące zespoły: humanistyczny, edukacji 

wczesnoszkolnej, matematyczny, przyrodniczy, wychowawców świetlicy, nauczycieli języków 

obcych, do zmian w statucie szkoły oraz nauczycieli wychowania fizycznego. 

5. Przewodniczącym klasowego zespołu wychowawczego jest wychowawca danej klasy. 

6. Przewodniczący zespołów przedmiotowych lub zespołów problemowo-zadaniowych  

są odpowiedzialni za opracowanie szczegółowego planu pracy zespołu, realizację zadań zgodną  

z tym planem oraz przestawienie radzie pedagogicznej sprawozdania z wykonania zadań. 

7. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

8. Nauczyciel ma obowiązek zapoznawania się z aktualnym stanem prawnym w oświacie. 

9. Nauczyciel ma obowiązek planowania pracy dydaktycznej i wychowawczej z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych i przedstawienia realizacji podstawy programowej na zakończenie roku 

szkolnego. 

10. Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli reguluje KN i Kodeks Pracy. 

11. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne 

mające na celu: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie 

sposobów ich zaspokojenia, w tym: 
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a) uchylony, 

b) w klasach I-III – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie  

u uczniów ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych 

uzdolnień; 

2) nauczyciel lub specjalista, w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informuje  

o tym niezwłocznie wychowawcę klasy; 

3) wychowawca oddziału informuje wszystkich nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli stwierdzi taka potrzebę; 

4) wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy, ustala formy jej udzielania, 

okres oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, chyba że dyrektor 

szkoły wyznaczy inną osobę; 

5) wychowawca oddziału planuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje  

z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, 

poradnia i innymi osobami; 

6) tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

posiadających orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania 

społecznego, planowanie, koordynowanie oraz ustalanie form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy do zespołu. 

12. (uchylony). 

13. dla uczniów, o których mowa w ust. 11. pkt 6) zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.  

1) indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny określa rodzaj i zakres działań nauczycieli  

i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym że w przypadku:  

a) ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym;  

b) ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym;  

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze  

socjoterapeutycznym.  

2) nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego opracowany został indywidualny program 

edukacyjno – terapeutyczny powinni dokonać oceny efektywności podejmowanych działań. 

§ 28. 1. Każdy oddział szkolny ma swego opiekuna ustalonego przez dyrektora szkoły spośród 

nauczycieli pracujących w szkole, zwanego „wychowawcą klasy”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skutecznej pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel – 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego cyklu edukacyjnego. 

3. Do najważniejszych zadań wychowawcy oddziału należą: 

1) dobra znajomość zespołu klasowego, a także poszczególnych uczniów, ich uzdolnień 

i zainteresowań, sytuacji wychowawczej w rodzinie i warunków bytu; 

2) organizowanie opieki wychowawczej i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się  

w najtrudniejszej sytuacji życiowej; 

3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej oddziale, szczególnie w zakresie 

koordynacji ilości i jakości prac domowych, terminów repetycji i prac kontrolnych  

dla równomiernego obciążenia uczniów nauką własną w ciągu całego tygodnia; 

4) organizowanie opieki dydaktycznej i pomocy dla uczniów mających trudności w nauce  

w celu uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; 
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5) organizowanie kontaktów nauczycieli z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów w celu 

wymiany informacji o pracy uczniów w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności,  

ich osiągnięć dydaktycznych, występujących trudnościach oraz wspólnego szukania środków 

zaradczych; 

6) okazywanie stałej troski o właściwy stosunek uczniów do nauki szkolnej i wspólne 

z nauczycielami uczącymi w klasie, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania 

wiedzy; 

7) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów w powierzonym jego opiece 

oddziale szkolnym; 

8) zapoznanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania; 

9) stwarzanie warunków dla prawidłowej pracy samorządu klasowego, współdziałanie  

z tym samorządem i udzielanie mu pomocy w realizacji jego zadań; 

10) dbanie o rozwój fizyczny i zdrowie uczniów w szczególności w zakresie opieki higienicznej; 

11) organizowanie życia zbiorowego klasy, szczególnie w zakresie kultury, krajoznawstwa 

i turystyki, rekreacji i wypoczynku, rozrywki i innych form zagospodarowania czasu wolnego 

uczniów; 

12) organizowanie różnorodnych form aktywności społecznej uczniów w szkole i środowisku, 

stopniowe przygotowanie ich do życia w zbiorowości ludzi dorosłych i pełnienia różnych ról 

społecznych, w szczególności organizowanie wymiany poglądów z uczniami na różne tematy  

z życia rodzinnego, wyrabianie troski o mienie szkolne jako dobro wspólne; 

13) troska o ład i dyscyplinę uczniów, higienę i estetykę klasy; 

14) prowadzenie różnych spraw administracyjnych i dokumentacji związanej z czynnościami 

służbowymi wychowawcy klasy; 

15) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań  

i szczególnych uzdolnień uczniów; 

16) planowanie i koordynowanie pomocy dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych we 

współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami 

zatrudnionymi w szkole; 

17) o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin zawiadamia się rodzica w formie pisemnej, rodzic potwierdza 

własnoręcznym podpisem otrzymanie informacji; 

18) rodzic ma prawo odmowy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej swojemu 

dziecku. 

4. Zmiana wychowawcy następuje: 

1) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów,  

po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły; 

2) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy; 

3) w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 
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5. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 30 dni  

od złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu 

prowadzącego szkołę. 

6. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi-wychowawcy udziela opiekun stażu, 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

 

§ 29.1. Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny,  

do obowiązków którego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych i wychowawczych 

wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, przy współpracy  

z rodzicami i nauczycielami; 

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki; 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

8) realizacja zadań psychologicznych, a w szczególności:  

a) (uchylony), 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców 

i nauczycieli, 

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym ucznia, 

e) wspieranie wychowawców klas oraz klasowych zespołów wychowawczych i innych 

zespołów problemowo-zadaniowych w udzielaniu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, 

f) pomaganie rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

2. Do zadań pedagoga w szkole należy: 
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1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów,  

w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

3. Do zadań logopedy należy: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej  

i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności  

od rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

5) prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów 

i eliminowania jej zaburzeń; 

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

pedagogicznej. 

 

 

Rozdział 8  

Uczniowie szkoły. 

 

§ 30.1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą  

7 lat a nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku 

do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej  

pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiada pozytywną 

opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego. 

1) (uchylony); 

2) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko,  

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość 

do podjęcia nauki szkolnej i korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka, 

które nie uczęszczało do przedszkola podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.  

3) odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało 

przyjęte dziecko. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany 

dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku 

szkolnego. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat nie 
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później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma 

rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego; 

4) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek 

szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 9 lat. 

2. Podstawą wpisania dziecka do księgi uczniów jest decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły: 

1)  uchylony; 

1a) Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Skierniewicach uczniowie przyjmowani są: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz dzieci, które realizują roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w szkolnym oddziale przedszkolnym, 

b) na wniosek rodziców– dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają; 

1b)  zapisu do szkoły dokonują rodzice (prawni opiekunowie); 

1c) szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

szkoły oraz w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli na tablicy ogłoszeń w przedszkolach, 

strona internetowa, pisemne powiadomienia rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 

informuje rodziców(prawnych opiekunów) o konieczności zapisania dziecka do klasy 

pierwszej; 

1d) – 1f) (uchylony); 

2) Do klas programowo wyższych lub na odpowiedni semestr uczniowie są przyjmowani  

 na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz kopii arkusza ocen 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, z której uczeń odszedł 

lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania, 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania ucznia: który spełnia 

obowiązek szkolny poza szkołą, do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego 

świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy, 

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

3. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2), przeprowadza się 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo 

niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, 

muzyki i wychowania fizycznego. 

4. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń 

przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

5. Prawa ucznia: 

1) bezpłatne korzystanie z usług oświatowych organizowanych i prowadzonych przez szkołę; 
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2) bezpłatne korzystanie z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych  

oraz księgozbioru bibliotecznego w toku nauki szkolnej i zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych przez szkołę; 

3) nauczanie w bezpiecznych i higienicznych warunkach zgodnie z wymogami zasad bhp  

i ochrony przeciwpożarowej; 

4) bezpłatna opieka medyczna na terenie szkoły; 

5) systematyczna i częsta, jawna i sprawiedliwa, opracowana w oparciu o czytelne kryteria  

i mierniki, ocena wiadomości i umiejętności; 

6) prawidłowo zorganizowany proces kształcenia zapewniającego aktywne uczestniczenie  

w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności zaspokajania jego aspiracji edukacyjnych,  

oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań; 

7) ochrona i poszanowanie własnej godności, a w tym ochrona przed wszelkimi formami 

przemocy fizycznej i psychicznej; 

8) ochrona przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej; 

9) możliwość zgłaszania wychowawcy niezadowolenia z osiąganych wyników dydaktycznych; 

10) zgłaszanie za pośrednictwem przedstawicieli dyrektorowi szkoły swego sprzeciwu wobec 

oceny szkolnej, jeśli uznaje ją za krzywdzącą; 

11) możliwość uzyskania dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku, gdy uczeń nie radzi sobie 

z opanowaniem materiału programowego; 

12) możliwość swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 

wyznawanej religii, a także życia szkolnego, w sposób nienaruszający dobra osobistego innych 

osób; 

13) korzystanie z wszelkich form opieki socjalnej i wychowawczej organizowanej w szkole  

lub poza szkołą; 

14) bezpłatne korzystanie z poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego w związku z nauką  

i pobytem w szkole; 

15) prawo swobodnego zrzeszania się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych legalnie 

działających w szkole oraz samorządzie klasowym i szkolnym, i za ich pośrednictwem, 

wpływanie na działalność szkoły; 

16) prawo do respektowania zasad funkcjonowania ucznia w szkole zawartych w regulaminie 

ucznia; 

17) reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie  

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

18) od roku 2014/2015 uczniowie klas I mają prawo do bezpłatnych podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych,  od roku 2015/2016, takie prawo otrzymują uczniowie klas II i IV, a od roku 

2016/2017 uczniowie klas III i V. 

6. W przypadku naruszenia praw ucznia, może on lub jego rodzice (prawni opiekunowie), 

złożyć w tej sprawie skargę na piśmie do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy 

lub pedagoga szkolnego. 
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1) ograniczenie korzystania z praw ucznia może nastąpić z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, 

ochronę porządku i zapobieganiu przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę 

praw i wolności. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. 

7. Uczeń ma obowiązek: 

1) zachować się zgodnie z postanowieniami wewnętrznych regulaminów pracy szkoły i szkolnego 

regulaminu uczniowskiego; 

2) systematycznie uczęszczać do szkoły oraz na zajęcia lekcyjne oraz przynosić wszystkie 

niezbędne indywidualne środki dydaktyczne i przybory szkolne; 

3) uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych  

i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę dla uczniów, pracować nad własnym rozwojem 

fizycznym i intelektualnym, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania; 

4) aktywnie włączać się do życia społecznego w klasie szkolnej oraz całej zbiorowości 

uczniowskiej szkoły; 

5) sumiennie wykonywać polecenia dyrektora szkoły i innych osób pełniących funkcje 

kierownicze w szkole, nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły; 

6) okazywać szacunek przełożonym, nauczycielom i wychowawcom, innym pracownikom szkoły 

oraz uczniom szkoły; 

7) godnie reprezentować szkołę w kontaktach ze środowiskiem; 

8) chronić własne życie i zdrowie przed zagrożeniem; 

9) troszczyć się o ład i prządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych oraz poszanowanie 

mienia szkolnego jako dobra wspólnego; 

10) dostarczyć usprawiedliwienie swojej nieobecności w formie pisemnej, sporządzone  

przez rodziców (prawnych opiekunów) lub zaświadczenie lekarskie, nie później niż 7 dni  

od powrotu do szkoły; 

11) przestrzegać warunków korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych  

na terenie szkoły, zasady te regulują odrębne przepisy; 

12) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad ubierania się i noszenia stroju galowego na terenie 

szkoły, które zawarte są w odrębnym regulaminie. 

8. Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia 

oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska. 

9. Do wyróżnień i nagród ustalonych przez szkołę należą: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora wobec zbiorowości szkolnej na apelu szkolnym; 

3) list pochwalny do rodziców za wybitne osiągnięcia; 

4) nagroda specjalna dla uczniów klas I-III „Marysieńka”; 

5) udział w imprezach odpłatnych na koszt rady rodziców; 

6) nagrody książkowe; 

7) dyplomy za reprezentowanie szkoły w różnych konkursach i zaangażowanie w pracy na rzecz 

szkoły lub środowiska lokalnego; 

8) nagroda specjalna dla uczniów klas IV-VI „Maria”; 



 48 

9) wpis pochwały do zeszytu klasowego. 

10. Za co najmniej bardzo dobre zachowanie i osiągnięcia szkolne na poziomie średniej 

wyników nauczania 5,0 uczniowie otrzymują na zakończenie roku szkolnego nagrody rzeczowe  

i wyróżnienia. Nagrody te i wyróżnienia ustala rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy. 

Nagrody rzeczowe funduje rada rodziców ze środków własnych. 

11. Prawo do występowania z inicjatywą o udzielenie uczniowi nagród i wyróżnień przysługuje 

nauczycielom, wychowawcom, samorządom klasowym, samorządowi uczniowskiemu, 

organizacjom działającym w szkole i radzie rodziców. 

12. Za wyraźne naruszenie obowiązków uczeń otrzymuje kary: 

1) zwrócenie uwagi przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora; 

2) wpis do zeszytu uwag; 

3) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły; 

4) okresowe pozbawienie praw do nagród i wyróżnień; 

5) przeniesienie ucznia do klasy równoległej w tej samej szkole – wnioskuje wychowawca klasy, 

klasowy zespół wychowawczy lub pedagog szkolny, przenosi dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej; 

6) zawieszenie praw do reprezentowania szkoły w imprezach artystycznych, sportowych  

i innych. 

13. Dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty 

w Łodzi z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska 

wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej 

szkoły wnioskuje się, gdy:  

1) notorycznie łamie on przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane 

środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych 

uczniów; 

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie. 

14. O fakcie wymierzenia uczniowi kary zawartej w ustępie 12 punktach 3-6 dyrektor szkoły 

lub w jego imieniu wychowawca klasy zobowiązany jest pisemnie powiadomić rodziców 

(opiekunów prawnych ucznia). Kary te nakłada dyrektor szkoły z własnej inicjatywy  

lub na wniosek nauczyciela, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego. 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwoływania się od nałożonej 

kary do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły wprost lub za pośrednictwem samorządu 

uczniowskiego w przypadku, gdy uznają, że jest ona zbyt wysoka w stosunku do zawinionego 

czynu lub niesprawiedliwa. Odwołanie powinno być wniesione na piśmie w terminie trzech dni  

po dniu, w którym poinformowano rodziców ucznia (prawnych opiekunów) o wymierzeniu  

mu kary. Od kary nałożonej przez wychowawcę klasy przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

16. Wniesienie odwołania przez ucznia od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie  

jej wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej w przedmiotowej sprawie. 

17. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego,  

a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, 

rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 
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1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

18. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do kuratora oświaty. 

19. Spory między nauczycielem a samorządem klasowym rozstrzyga wychowawca klasy. Spory 

między samorządem klasy a wychowawcą klasy rozstrzyga dyrektor szkoły w porozumieniu  

z prezydium samorządu szkolnego, zaś spór między samorządem szkolnym a dyrektorem szkoły 

rozstrzyga rada pedagogiczna szkoły lub, w szczególności, organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

w porozumieniu z radą rodziców. 

 

Rozdział 9  

Postanowienia końcowe. 

 

§ 31.1. Szkoła posiada sztandar i godło szkolne. 

2. Szkoła do celów urzędowych używa pieczęci okrągłych (dużej i małej) oraz stempla 

firmowego według ustalonych wzorów. 

3. Szkoła prowadzi dokumentację kancelarii zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną, 

prowadzi składnicę akt, gromadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą jej statutowej działalności 

w szczególności zaś będącą podstawą wystawienia świadectw, duplikatów i zaświadczeń 

podkreślających poziom wykształcenia byłych uczniów szkoły. 

4. Szkoła organizuje obsługę finansowo – księgową swej działalności oraz prowadzi gospodarkę 

finansową, której zasady określają odrębne przepisy. 

5. Każda nowelizacja statutu skutkuje ogłoszeniem przez dyrektora szkoły tekstu 

ujednoliconego. 

 

 

 

 

 


