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 Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się 

zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Poli-

tycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.  Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijań-

ski system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie 

służą rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i 

świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygoto-

wać go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 
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Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

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

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

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) 

• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-

nych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) 

• Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyma-

gań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2198); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organi-

zacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad tech-

niki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warun-

ków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 983) 

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

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

2020 r. poz. 1604); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszko-

lach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólne-

go dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stop-

niu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z póź. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nau-

czania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1646 z póź. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organi-

zowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywi-

dualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616 z póź. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warun-

ków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organi-

zacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warun-

ków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożli-

wiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się ję-

zykiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie wa-

runków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
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niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1309); 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 447); 

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1359); 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 735); 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

530); 

• Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

• Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1078); 

• Ustawia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 849), 

• Ustawa z dnia 25 kwietnia o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświato-

we, (Dz. U. z 2019 r. poz. 761) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 373 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 373); 

• Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez pu-

bliczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wy-

chowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 

z późn. zm); 

• Te akty do sprawdzenia:  

• Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm); 

• Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegól-

nych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1166 z późn. zm.) 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie, zwana dalej „szkołą”: 

1) jest jednostką publiczną zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nau-

czania; 

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zgodnie z zapi-

sami ustawy Prawo Oświatowe; 

3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkol-

nego i kształcenia ogólnego na I i II etapie edukacji; 

4) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania eg-

zaminu w ostatniej klasie szkoły podstawowej;  

5) zatrudnia nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła jest jednostką budżetową. 

3. Siedziba Szkoły mieści się w Szczecinie przy ul. Kablowej 14. 

4. Ustalona nazwa Szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.  

5. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy:  

„Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie”. 

6. Nazwa Szkoły Podstawowej nosi pełną nazwę w brzmieniu: 

Szkoła Podstawowa nr 39 

im. Arkadego Fiedlera 

ul. Kablowa 14 

70–895 Szczecin 

7. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin. 

8. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. 

 

§ 2. 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie wykonywane są w opar-

ciu o ustawę Prawo Oświatowe, ustawę Karta Nauczyciela oraz obowiązujące rozporządzenia 

wykonawcze MEN. 

2. Podstawą wydania uchwały i zarządzenia jest przepis prawny, który upoważnia organy szkoły do 

uregulowania określonego zakresu spraw oraz wyznacza zadania i kompetencje danego organu 

szkoły.  

3. W uchwale i zarządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z obowiązującymi przepi-

sami prawa oświatowego.  

4. Akty normatywne o charakterze wewnętrznym określa się wyłącznie nazwą „Uchwała Rady Pe-

dagogicznej” i „Zarządzenie Dyrektora Szkoły”. 

 

§ 3. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) szkole – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 39 w Szcze-

cinie i Szkołę Podstawową nr 39 w Szczecinie; 

2) Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie. 

3) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podsta-

wowej nr 39 w Szczecinie. 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę nad dzieckiem; 

5) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej; 

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

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 

nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznaw-
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czego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi; 

7) uczniu z niepełnosprawnością – należy przez to rozumieć posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z uwagi na jeden z ro-

dzajów niepełnosprawności określony w przepisach prawa; 

8) ocenie pozytywnej – należy przez to rozumieć: 

a) w przypadku zajęć edukacyjnych oceny: dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i ce-

lującą, 

b) w przypadku ocen zachowania: poprawną, dobrą, bardzo dobrą i wzorową. 

 

Rozdział II 

Gospodarka finansowa szkoły 

 

§ 4. 

1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w obowiązującej ustawie o 

finansach publicznych, ustawie o rachunkowości budżetowej oraz aktach prawnych wykonaw-

czych do tych ustaw. 

2. Podstawą działalności finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany dalej Planem finanso-

wym jednostki budżetowej. Plan finansowy sporządzany jest z podziałem na działy, rozdziały i 

paragrafy. 

3. Szkoła może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne pochodzące z wynajmu po-

mieszczeń, sponsorów, przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz Uchwale Rady 

Miasta Szczecin. 

4. Środki gromadzone na rachunku dochodów własnych przeznaczone są na działalność statutową 

szkoły, a w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia w środki audiowizual-

ne celem poprawienia warunków nauki uczniom i pracy nauczycielom i pracownikom szkoły. 

5. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową szkoły ponosi Dyrektor i Główny Księgowy oraz w 

zakresie mu powierzonym Kierownik administracyjno-gospodarczy. 

 

Rozdział III 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 5. 

1. Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój uczniów i młodzieży. 

2. Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa w szczególności: Ustawy Prawo Oświatowe, 

Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, i uwzględniają Program wychowawczo – profilak-

tyczny szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska ucznia, a 

w szczególności: 

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

a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form 

pracy dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami z niepełnosprawnością przez umożliwianie realizowania zindywidualizo-

wanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidu-

alnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działa-

niach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu spo-

łecznym;  

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole; 

7) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
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8) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia inno-

wacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

 

§ 6. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych 

na jej podstawie, a w szczególności zapewnia uczniom: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz kontynuacji nauki w 

następnym etapie kształcenia; 

2) rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań; 

3) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi 

w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym 

i duchowym; 

4) możliwość korzystania z pomocy psychologiczno–pedagogicznej, pomocy logopedycznej; 

5) możliwość dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, prowadzi orientację 

zawodową. 

2. Szkoła w ramach realizowanych przez siebie celów i zadań: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi ucznia; 

2) systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji zadań i stopnia 

osiąganych celów; 

3) sprawuje opiekę nad uczniem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły; 

4) stwarza warunki bezpieczeństwa oraz promocji ochrony zdrowia, realizując cele i zadania ujęte 

w Programie wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

 

§ 7. 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demo-

ralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej prowadzona jest działalność profilaktycz-

na organizowana przez pedagoga, pielęgniarkę, wychowawców oraz innych nauczycieli, zgodnie 

za Programem wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

2. Określone zadania realizowane są poprzez: 

1) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 

2) prowadzenie terapii pedagogicznej grupowej i indywidualnej dla dzieci z grupy ryzyka dyslek-

sji i dyslektycznych, ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz z zaburze-

niami zachowania; 

3) organizowanie - za zgodą organu prowadzącego - klas wyrównawczych, terapeutycznych i in-

tegracyjnych; 

4) współpracę z Sądem Rodzinnym, V komisariatem Policji w Dąbiu, Poradnią Zdrowia Psy-

chicznego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2; 

5) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów zgodnie z ich oczekiwaniami w miarę możli-

wości organizacyjnych szkoły poprzez: 

a) prowadzenie kół zainteresowań,  

b) kół przedmiotowych,  

c) organizację wycieczek edukacyjnych, 

d) „Zielonych Szkół”,  

e) udział w projektach i programach rozwijających te zainteresowania, 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i opiekuńczej poprzez ścisłą 

współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, re-

walidacyjnych oraz nauczanie indywidualne; 

7) umożliwianie pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism 

w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań 
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sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali 

gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

8) organizowanie opieki nad uczniami z niepełnosprawnością, uczęszczającymi do szkoły. 

3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 pkt 6 realizowana jest poprzez: 

1) zapewnienie pomocy przez pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 

2 w Szczecinie w formie kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi, 

2) wydawanie decyzji o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywi-

dualnym, rewalidacji indywidualnej, wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

 

§ 8. 

1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje z uwzględnieniem wieku ucznia, potrzeb środowiskowych 

oraz obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. 

2. W klasach nadzór podczas zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, natomiast 

w czasie przerw - nauczyciel dyżurny. 

3. W czasie zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanych 

przez szkołę, nadzór nad uczniami pełni nauczyciel prowadzący te zajęcia lub osoba upoważnio-

na.  

4. Wycieczki organizuje się według następujących zasad: 

1) ilość opiekunów ustala Dyrektor, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa i biorąc pod uwa-

gę czas trwania wycieczki, pokonywaną odległość, specyfikę miejsca docelowego pobytu, ro-

dzaj organizowanych zajęć, rodzaj środków transportu oraz wiek uczniów; 

2) w przypadku zastrzeżeń odnośnie stanu technicznego pojazdu autokary wycieczkowe są zgła-

szane na policję celem dokonania kontroli technicznej; 

3) z uczestnikami wycieczki omawiane są zasady bezpieczeństwa, obowiązujące w trakcie orga-

nizowanych przez szkołę wycieczek. 

5. Szkoła organizuje formy indywidualnej opieki nad uczniami z deficytami rozwojowymi, z nie-

pełnosprawnościami, z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowościowymi, w miarę możliwości 

finansowych i organizacyjnych. 

6. Szkoła prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia logope-

dyczne, reedukacyjne i inne zajęcia wspomagające. 

7. Uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych szkoła organizuje pomoc materialną lub 

finansową ze środków zdobytych w ramach akcji charytatywnych zgodnie z ustaleniami we-

wnętrznymi szkoły oraz umożliwia korzystanie z bezpłatnych obiadów – finansowanych przez 

instytucje do tego uprawnione oraz sponsorów. 

8. Szkoła dysponuje informacjami o poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym dostępnym dla 

wszystkich uczniów i ich rodziców. 

9. W szkole nauczanie odbywa się w języku polskim, zgodnie z ramowym planem nauczania oraz 

podstawą programową kształcenia ogólnego i podstawą programową wychowania przedszkolne-

go. 

10. Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły do mo-

mentu jego wyjścia ze szkoły. 

11. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły. 

12. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi 

na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łącze-

nie grup uczniów- również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką 

grupą. 

14. W sytuacji złego samopoczucia ucznia, rodzic po otrzymaniu informacji ze szkoły zobowiązany 

jest do osobistego odebrania dziecka (chyba, że rodzic zastrzegł wcześniej w formie pisemnej 

inaczej). 

15. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor, wychowawca klasy, pie-

lęgniarka szkolna lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – po uzyskaniu zgody rodziców w 

formie pisemnej (w tym przez dziennik elektroniczny). 
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16. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy nawet wtedy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 

17. Uczniów można zwolnić – np. w związku ze zmianą w planie zajęć w danym dniu - z pierw-

szych albo ostatnich godzin lekcyjnych. W klasach I-III szkoły podstawowej taką informację 

podaje się z wyprzedzeniem, przynajmniej jeden dzień wcześniej, przez dziennik elektroniczny.  

18. W klasach starszych informację tę zamieszcza się w gablocie ogłoszeń.  

 

§ 9. 

Szkoła kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem. Systematycznie diagnozuje oczekiwania 

wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań. 

 

§ 10. 

W szkole organizowana jest, w ramach zajęć szkolnych, nauka religii dla uczniów, których rodzice 

złożą stosowne oświadczenie. Na wniosek rodziców uczniów szkoła może organizować naukę ety-

ki. 

 

§ 11. 

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie dzia-

łalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami, organizacjami i insty-

tucjami społecznymi, gospodarczymi, kulturalnymi - wspomagającymi pracę szkoły. 

 

Rozdział IV 

Sposoby realizowania zadań szkoły 

 

§ 12. 

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowią-

zującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętym programem nauczania 

dla poszczególnych etapów edukacyjnych oraz programem wychowania przedszkolnego. 

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. 

3. Program nauczania zawiera:  

1) szczegółowe cele edukacyjne; 

2) tematykę materiału edukacyjnego; 

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

4. Nauczyciel przedmiotu, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego może wybrać 

program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 

1) opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora lub autorów; 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora z dokonanymi zmianami. 

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, Dyrektor Szkoły może zasięgnąć 

opinii metodyka, nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie 

wyższe. 

6. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły program nauczania przedmiotu w danej kla-

sie. 

7. Program nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor Szkoły. 

8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią oddzielny dokument umiesz-

czony w dokumentacji nadzoru pedagogicznego. 

9. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za ujęcie w zestawie programów całości podstawy progra-

mowej.  

 

§ 13. 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi zwanemu dalej wycho-

wawcą klasy, zapewnia także zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funk-



11 

cjonowania klasy. 

2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy klasy z własnej inicjatywy w 

oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców 

danej klasy. 

 

§ 14. 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Statucie; 

2) reagowanie pracowników obsługi i administracji na zachowania niebezpieczne; 

3) pełnienie dyżurów nauczycieli w oparciu o obowiązujący w szkole Regulamin dyżurów oraz 

harmonogram pełnienia dyżurów; 

4) opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć uwzględniającego: 

a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, 

b) różnorodność zajęć w każdym dniu, 

c) niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, w których program tego wymaga, 

d) umieszczenie zajęć wymagających intensywnego wysiłku intelektualnego nie później niż na 

szóstej godzinie zajęć w danym dniu, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły; 

5) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

7) umożliwianie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia, w miarę możliwości 

lokalowych szkoły; 

8) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego; 

10) kontrolę i ocenę stanu technicznego budynku szkoły oraz urządzeń znajdujących się na jej te-

renie; 

11) objęcie szkoły rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” oraz 

zgłoszenie szkolnego systemu monitoringu CCTV do komendy Policji w Dąbiu; 

12) monitorowanie budynku szkolnego odbywa się całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz); 

13) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły, zgodnie z instrukcją bezpieczeń-

stwa przeciwpożarowego, obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie; 

14) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

15) ogrodzenie terenu szkoły; 

16) przeszkolenie nauczycieli i uczniów w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej; 

17) wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia 

pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach jej udzielania – godnie z obowiązującymi przepisa-

mi; 

18) dostosowanie mebli, krzesełek, ławek do warunków antropometrycznych uczniów; 

19) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i 

wycieczkach poza terenem szkoły; 

20) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

2. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole. 

3. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek orga-

nizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.  

4. Każde wyjście uczniów poza teren szkoły jest rejestrowane w zeszycie wyjść grupowych. 

 

§ 15. 

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i materialną nad uczniami 

rozpoczynającymi naukę poprzez: 

1) organizowanie spotkań Dyrektora Szkoły z rodzicami nowo przyjętych uczniów; 

2) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego lub 

przeprowadzenie ankiet i obserwacja w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu 
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jego zdrowia warunków rodzinnych i materialnych; 

3) współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną. 

2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i materialną nad uczniami 

znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych po-

przez: 

1) udzielanie pomocy w formie obiadów (w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-

łecznej w Szczecinie i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Goleniowie); 

2) pomoc materialną o charakterze socjalnym, finansowanym przez Gminę Miasto Szczecin; 

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

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

 

§ 16. 

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizację przyjętego w szkole Programu wychowawczo – profilaktycznego, obejmującego tre-

ści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania 

o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane 

w oparciu o wyniki corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym po-

trzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczegól-

nym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środ-

ków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów i ich rodzin; 

3) realizowanie określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

5) działania pedagoga; 

6) współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną. 

2. Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje zespół, którego przewodniczącym jest pe-

dagog szkolny. Powołany przez Dyrektora Szkoły zespół w szczególności analizuje i uwzględnia 

w opracowanym dokumencie potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby środowiska. 

3. Program wychowawczo – profilaktyczny w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, 

w którym zaczyna obowiązywać, uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogicz-

ną Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie. 

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumie-

nia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo – profilaktycznego, ten ustala Dy-

rektor Szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

5. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu zaopiniowania go przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie ustalonej przez Ze-

spół Wychowawczy. 

 

§ 17. 

1. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno–pedagogiczna, której celem jest rozpozna-

nie, zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów  oraz rozpo-

znanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych (w 
tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 
związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 
substancji psychoaktywnych) wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspie-

rania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynikających w szczególności z: 

1) szczególnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 
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4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

5) zaburzeń zachowania i emocji; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny; 

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edu-

kacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem w innych systemach edukacji; 

2. W klasach I-III nauczyciele oraz specjaliści prowadzą obserwacje mające na celu rozpoznanie u 

uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się oraz rozpoznanie zaintere-

sowań i uzdolnień uczniów. 

3. W oddziałach przedszkolnych nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, zakończoną ana-

lizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana uczniom z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora Szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy; 

5) specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem; 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

7) pielęgniarki środowiskowej lub pielęgniarki szkolnej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego, asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

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

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w 

formie: 

1) zajęć terapeutycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych, w tym zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć logopedycznych;  

4) warsztatów; 

5) porad i konsultacji; 

6) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

8) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efek-

tywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, 

warsztatów i szkoleń. 

7. Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających 

na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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

albo pełnoletniego ucznia. 

9. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szko-

ły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia albo pełnolet-

niego ucznia. 

10. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 
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w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

11. Godzina trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu za-

jęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygo-

dniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

13. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiada-

jący kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

14. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

15. Objęcie ucznia zaplanowanymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga zgo-

dy jego rodziców.  

16. Rodzice lub pełnoletni uczeń mogą zrezygnować z korzystania z wyżej wymienionych form 

sposobów udzielania pomocy uczniom, składając odpowiednie oświadczenie pisemne.  

17. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

§ 18. 

1. Organizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakłada: 

1) wyposażenie nauczycieli w kompetencje lub niezbędne wsparcie w zakresie rozpoznawania 

oraz doboru optymalnych metod pracy z uczniami o określonych potrzebach bądź możliwo-

ściach edukacyjnych; 

2) indywidualizację pracy z uczniem zarówno na obowiązkowych jak i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych; 

3) organizację i realizację pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole; 

4) wspieranie udzielane przez poradnie psychologiczno–pedagogiczne, placówki doskonalenia 

nauczycieli i inne instytucje i organizacje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica. 

3. Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze organizowane są dla uczniów, którzy mają trudności w nau-

ce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programo-

wej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczy-

cieli określonych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 

8 uczniów. 

4. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły to: 

1) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których w opinii poradni 

psychologiczno–pedagogicznej stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficz-

ne trudności w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 uczniów; 

2) zajęcia logopedyczne, organizowane dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników nie może prze-

kraczać 4 uczniów; 

3) zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego zaleconego przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną; 

4) gimnastyka korekcyjna organizowana dla uczniów ze stwierdzoną przez lekarza ortopedę wadą 

postawy; 

5) zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchylenia-

mi rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 
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uczestnictwem w życiu szkoły – liczba uczestników nie może przekroczyć 10; 

6) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pro-

wadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, przy czym liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8; 

7) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się; 

8) zajęcia zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności 

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować odpo-

wiednio wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dosto-

sowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

b) obejmują wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem. 

5. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub specjalistycznymi oraz o wymia-

rze godzin decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.  

 

§ 19. 

1. Uczniów oraz dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podsta-

wowej nr 39 w Szczecinie, podlegające rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, których stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidual-

nym nauczaniem oraz indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.  

2. Indywidualne nauczanie oraz indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne organizuje Dy-

rektor Szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający 

poradni psychologiczno–pedagogicznej, poradni specjalistycznej, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, w przy-

padku indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego zajęcia prowadzone są przez 

nauczycieli prowadzących zajęcia w tej grupie. 

4. Nauczanie indywidualne za zgodą Dyrektora Szkoły może być prowadzone w określonej formie 

i miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształce-

nia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania na 

danym etapie kształcenia danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

6. Na podstawie orzeczenia Dyrektor Szkoły ustala dostosowanie wymagań edukacyjnych, miejsce, 

czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania i indywidualnego przygotowania przedszkol-

nego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

7. Tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego oraz indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego wynosi: 

1) od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla oddziałów przedszkolnych (zero-

wy etap edukacyjny), 

2) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej od 6 do 8 godzin realizowanych co najmniej 2 dni; 

3) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin, realizowanych co najmniej 3 

dni; 

4) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin, realizowanych co naj-

mniej 3 dni; 

 

§ 20 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

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

opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora 

Szkoły. 

3. Działania w ramach wolontariatu koordynuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

4. Cele i sposoby działania: 
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1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowol-

nej i bezinteresownej pomocy innym; 

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

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

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

5. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych 

może sprawować wolontariusz. 

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

wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły. 

7. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie 

do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji 

i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

§ 21. 

1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziec-

ka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

2. Rada Rodziców podejmuje decyzję o wyborze oferty ubezpieczeniowej i zajmuje się wszystkimi 

czynnościami związanymi z procesem ubezpieczenia uczniów i roszczeniami ubezpieczeniowy-

mi. 

 

Rozdział V  

Organy szkoły  

 

§ 22. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nad nim nadzór 

pedagogiczny określają odrębne przepisy. 

3. Organy, o których mowa w ust. 2, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i 

na zasadach określonych w ustawie Prawo Oświatowe i w przepisach wykonawczych. 

4. Szkołą kieruje Dyrektor. 

5. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora, szkołą kieruje Wicedyrektor. 

6. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształ-

cenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna. 

7. W szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców. 

8. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i 

prowadzonej działalności szkoły. 

 

§ 23. 

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

2. Dyrektor w ramach swoich kompetencji: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły; 

3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały; 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole oraz stwarza im warunki do har-

monijnego rozwoju; 

5) zarządza budżetem szkoły; 
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6) zatrudnia i zwalnia pracowników. 

3. Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej w ramach jej kompetencji stano-

wiących oraz z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji za-

dań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych; 

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie; 

5) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację w szkole egzaminu ósmoklasisty; 

9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń, organizacji, których ce-

lem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie, wzbogacanie form działalno-

ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalne-

go ucznia;  

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawują-

cymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, na-

zwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

12) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasię-

gnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

13)  odpowiada za całokształt działań związanych z realizacją zadań z zakresu doradztwa zawo-

dowego, a w szczególności: 

a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działaniami z tego obszaru, 

b) odpowiada za ewaluację wewnętrzną tych działań, 

c) zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć z zakresu orientacji zawodowej i do-

radztwa zawodowego, 

14) razem z organem prowadzącym zapewnia warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad 

uczniami,  

4. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej: 

1) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiado-

mienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady 

Pedagogicznej; 

2) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

3) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa; o 

wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

5. Współpraca Dyrektora z innymi organami szkoły: 

1) Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Ro-

dziców i Samorządem Uczniowskim; 

2) Dyrektor Szkoły może brać udział w zebraniu Rady Rodziców z głosem doradczym; 

3) Rada Rodziców może występować do Dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich spra-

wach dotyczących szkoły; 

4) Dyrektor Szkoły ustala Program wychowawczo – profilaktyczny w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny, o ile Rada Rodziców nie uchwaliła programu w porozu-

mieniu z Radą Pedagogiczną; 

5) Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji pod-

stawowych praw uczniów; 
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6) Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

6. Zadania Dyrektora Szkoły wynikające z organizacji pracy szkoły: 

1) szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa ar-

kusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania do dnia 21 kwietnia każdego roku szkolnego. Arkusz organizacji pracy szkoły 

zatwierdza organ prowadzący do 29 maja danego roku szkolnego; 

2) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych; 

3) odpowiada za przekazywanie informacji związanych z systemem informacji oświatowej; 

4) Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, tworzy dodatkowe stanowiska kierownicze: 

Wicedyrektora, kierownika administracyjno-gospodarczego; 

5) powołuje przewodniczących zespołów: wychowawczych, przedmiotowych i zadaniowych; 

6) powołuje koordynatora do spraw bezpieczeństwa; 

7) Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną ustala dni dodatkowo wolne 

od zajęć dydaktycznych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego; 

8) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza szkołą, rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub w 

formie indywidualnego nauczania; 

9) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie dzieci; 

10) na wniosek nauczycieli dopuszcza do użytku szkolnego i przedszkolnego szkolny zestaw pro-

gramów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników na rok szkolny na wniosek Rady Peda-

gogicznej; 

11) powierza i odwołuje ze stanowiska Wicedyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Peda-

gogicznej; 

12) organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

13) zapewnienia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownikom i uczniom w 

szkole; 

14) prowadzi rejestr wypadków i sporządza protokół powypadkowy; 

15) sporządza zakres czynności pracowników szkoły; 

16) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; 

17) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi 

przepisami, a w szczególności administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

7. Uprawnienia i odpowiedzialność Wicedyrektora: 

1) jest bezpośrednim przełożonym z upoważnienia Dyrektora Szkoły dla nauczycieli powierzo-

nych jego opiece; 

2) nadzoruje przygotowanie dokumentów programowo–organizacyjnych szkoły; 

3) prowadzi nadzór pedagogiczny oraz sporządza sprawozdania z działalności w tym zakresie; 

4) sporządza plany zastępstw za nieobecnych nauczycieli w zakresie zajęć i dyżurów; 

5) sporządza rozliczenie nadgodzin; 

6) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżą-

cego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora, ma więc prawo 

do przydzielania zadań i poleceń służbowych; 

7) ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych 

mu nauczycieli; 

8) ma prawo wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych 

nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym; 

9) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem Wicedyrektor Szkoły oraz podpisywania 

pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji; 

10) przejmuje na siebie zadania, obowiązki i uprawnienia Dyrektora Szkoły w przypadku jego 

nieobecności w szkole, odpowiada za całość funkcjonowania szkoły w tym czasie, 
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11) jak każdy nauczyciel, odpowiada przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, organem 

prowadzącym, organem nadzorującym - za swą pracę w zakresie wynikającym z jego upraw-

nień i kompetencji. 

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

obowiązany powiadomić:  

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

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

 

§ 24. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące 

kształcenia, wychowania i opieki działającym zgodnie z przyjętym Regulaminem Rady Pedago-

gicznej, obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie. 

2.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi i przygotowuje 

zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebra-

nia, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

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

4. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwy-

kłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.  

6. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze Statutem szkoły. 

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszo-

ne przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

2) w każdym półroczu, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów; 

3) w miarę bieżących potrzeb. 

9. Rada Pedagogiczna oprócz zebrań zwyczajnych odbywa zebrania szkoleniowe, a także pracuje 

w komisjach, które powołuje na podstawie Regulaminu Rady Pedagogicznej. 

10. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu 

prowadzącego szkołę oraz na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady Pedagogicznej. 

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

2) ustalanie priorytetów i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

3) zatwierdzenie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym i przygotowanie projektu 

ich zmian po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców; 

4) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

5) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecno-

ści nieusprawiedliwionych, egzamin poprawkowy, egzamin sprawdzający i na promocję wa-

runkową; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich pro-

jektów przez Radę Rodziców; 

7) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

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

8) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii pedagoga 

szkolnego w przypadku, gdy uczeń jest pełnoletni i w rażący sposób narusza zasady zapisane w 

statucie. 

9) wskazuje priorytety dotyczące preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego w ramach 

Programu wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyj-
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nych; 

2) kandydatury uczniów do nagród i stypendiów; 

3) projekt planu finansowego szkoły; 

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień; 

5) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wy-

nagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych; 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

7) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników i materiałów edukacyjnych, obowią-

zujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata jak również materia-

łów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

8) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego, innego niż język obcy nowożytny nauczany w ra-

mach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została opracowana podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

9) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły przez organ prowadzący; 

10) wniosek Dyrektora dotyczący powołania nauczyciela na stanowisko Wicedyrektora; 

11) wybór członków komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

12) projekt innowacji do realizacji w szkole;  

13) Regulamin oceniania pracy nauczycieli; 

14) opracowywany przez doradcę zawodowego program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego na dany rok szkolny. 

13. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska Dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

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

najmniej połowy jej członków. 

15. Uchwały Rady Pedagogicznej numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym. 

16. Rada Pedagogiczna wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki 

sam, jak przy głosowaniu uchwał. 

17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

18. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej podpisuje przewodniczący rady i protokolant. 

19. Podstawowym dokumentem działalności rady są księgi protokołów. 

20. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na ze-

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

innych pracowników szkoły. 

21. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzy-

maniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

22. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek zapoznawania się z protokołami Rad Peda-

gogicznych. 

 

§ 25. 

Projekt Statutu Szkoły Podstawowej nr 39 w Szczecinie albo projekt jego zmian przygotowuje Ra-

da Pedagogiczna. 

 

§ 26.  

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentacje rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców uchwalonego przez ogólne 

zebranie rodziców. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.  

3. Regulamin Rady Rodziców szkoły określa szczegółowe zasady i tryb działania oraz ustala: 

1) kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców; 

2) organy Rady Rodziców, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji; 
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3) tryb podejmowania uchwał; 

4) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy. 

4. Rada Rodziców jest organem wspomagającym szkołę w realizacji jej statutowych zadań. 

5. W obradach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym. 

6. Dyrektor Szkoły może zawsze uczestniczyć w obradach Rady Rodziców i jej organów. 

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

8. Przedstawiciele Rady Rodziców, na zaproszenie Dyrektora Szkoły, mogą uczestniczyć w posie-

dzeniach Rady Pedagogicznej. 

9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze: 

1) z dobrowolnych składek rodziców; 

2) z innych źródeł. 

10. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

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

cji celów i zadań szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) pomoc w zawieraniu dobrowolnych ubezpieczeń od NNW dla uczniów; 

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

6) współpracę ze środowiskiem lokalnym; 

7) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działa-

jącym w szkole; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, 

zwłaszcza na działalność wychowawczą oraz pozalekcyjną i w związku z tym ustalenie zasad 

użytkowania pozyskanych środków; 

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

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

na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz od-

działu klasy i szkoły. 

11. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala: 

1) Regulamin Rady Rodziców; 

2) Program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wychowaw-

czym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowa-

ne do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane zgodnie z warunkami określonymi w § 16 

ust. 1 pkt. 1. 

12. Rada Rodziców opiniuje: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

2) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

3) ustalone przez Dyrektora podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku braku zgody mię-

dzy nauczycielami przedmiotu; 

4) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

5) pracę nauczyciela do oceny pracy nauczyciela. 

13. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania za-

wiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępo-

wania. 

14. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela; 

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór peda-

gogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkol-

nych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stano-

wisko Dyrektora Szkoły; 
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4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzo-

rujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

15. Tryb wyboru członków Rady Rodziców: 

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;  

2) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;  

3) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły;  

4) do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 

 

§ 27. 

1. Samorząd Uczniowski jest jedynym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 39 im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie. 

2. Uczniowie mają prawo do opracowania i uchwalenia Regulaminu Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskie-

go uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy sa-

morządu są jedynymi reprezentantami uczniów.  

4. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele wszystkich klas. 

5. W ramach Samorządu Uczniowskiego mogą funkcjonować samorządy poszczególnych grup 

wiekowych lub etapów edukacyjnych. 

6. W pracach Samorządu Uczniowskiego biorą udział opiekunowie (nauczyciele). 

7. Samorząd przedstawia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i 

opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

1) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

2) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaga-

niami; 

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

4) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

5) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie 

z możliwością szkoły i w porozumieniu z Dyrektorem. 

8. Przedstawiciele samorządu, zaproszeni przez Dyrektora Szkoły, mogą uczestniczyć w określo-

nych częściach zebrań Rady Pedagogicznej. 

9. Samorząd Uczniowski zobowiązany jest do wykonywania zadań zleconych przez Radę Pedago-

giczną i Dyrektora Szkoły. 

10. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

11. Dyrektor Szkoły ma obowiązek wysłuchiwania wniosków i postulatów samorządu, dotyczących 

społeczności uczniowskiej i udzielania na nie odpowiedzi.  

12. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić postanowienia Samorządu Uczniowskiego, 

jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

13. Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, może podejmować działania z zakresu wo-

lontariatu. 

 

§ 28. 

Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania i przestrzegania swoich kompetencji. Ich spraw-

ność i realizację zadań zapewnia i umożliwia Dyrektor Szkoły, który jest koordynatorem działań 

poprzez: 

1) zapewnienie każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

ramach kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Statutem Szkoły; 

2) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych; 

3) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w podejmowanych i pla-

nowanych działaniach lub decyzjach. 
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§ 29. 

1. W szkole rozwiązywanie konfliktów odbywa się wg określonych zasad. 

2. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. 

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

i kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór peda-

gogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej. 

4. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zaproszeni do wzięcia udziału w posiedzeniach in-

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

5. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga Dyrektor z za-

chowaniem drogi służbowej z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę. 

6. Sytuacje konfliktowe między uczniami rozwiązywane są: 

1) przez zainteresowanych w pierwszej kolejności; 

2) z udziałem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) zainteresowanych rodziców; 

5) zespołu wychowawczego; 

6) Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora. 

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

1) wychowawcy klasy; 

2) pedagoga; 

3) rodziców zainteresowanych uczniów; 

4) Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora. 

8. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem oraz między uczniem a pracownikiem 

niepedagogicznym szkoły ustala się co następuje: 

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy; 

2) w przypadku braku rozwiązania zgłasza zastrzeżenia do pedagoga szkolnego, a dalej do Wice-

dyrektora lub Dyrektora Szkoły. 

9. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z udziałem: 

1) wychowawcy klasy; 

2) Dyrektora Szkoły. 

10. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów, konfliktów i 

jeśli konflikt nie zostanie rozwiązany, strony mogą odwołać się w ciągu 14 dni za pośrednic-

twem Dyrektora Szkoły do organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę. 

 

Rozdział VI 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 30. 

1. Nauka w szkole przebiega w etapach edukacyjnych dostosowanych do okresów rozwojowych 

dziecka: 

1) wychowanie przedszkolne; 

2) I etap – klasy I-III szkoły podstawowej; 

3) II etap – klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 

2. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, 

a kończą w trzeci piątek czerwca danego roku szkolnego. Jeżeli pierwszy dzień września wypada 

w piątek lub w sobotę, zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy po-

niedziałek po dniu 1 września. 

3. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu. 

4. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 

1) I półrocze z klasyfikacją śródroczną – czas trwania określa Dyrektor Szkoły; 

2) II półrocze z klasyfikacją roczną, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

5. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie MEN 

w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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§ 31. 

1. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może 

w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych 

w wymiarze do 6 dni. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno–wychowawczych, o których mowa w ust.1, mogą 

być ustalone w dni, w których w szkole odbywają się odpowiednio: 

1) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej; 

2) w dni świąt religijnych, nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepi-

sach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lo-

kalnej. 

3. Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września informuje nauczycieli, uczniów i rodziców o ustalo-

nych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Informacja jest zamieszczana na stronie internetowej szkoły. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ustalonych w kalendarzu szkolnym na dany rok szkolny, po za-

sięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, za zgodą 

organu prowadzącego, Dyrektor Szkoły może ustalić dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć w te dni w wyznaczone soboty. 

 

§ 32. 

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

kusz organizacji szkoły. 

2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowa-

dzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, doradztwa 

zawodowego, 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w 

danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją 

o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych 

przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kie-

rownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzą-

cy szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, za-

jęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających pro-

ces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych 

nauczycieli; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

 

§ 33. 
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1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym i w klasach I-III nie może być większa niż 25. Jeżeli 

jednak uczeń został przyjęty do szkoły w trakcie roku szkolnego można zwiększyć tę liczbę do 

27 uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i za zgodą organu prowadzącego. 

3. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 2, w szkole za-

trudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

4. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 34. 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowaw-

czych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwier-

dzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. W szkole prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolne-

go. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć usta-

lony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Oddział można dzielić podczas zajęć na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami i za zgodą 

organu prowadzącego. 

6. Niektóre zajęcia np. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia na-

dobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziało-

wych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i 

wyjazdów. 

7. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole powinna wynosić nie więcej niż 20 uczniów 

w tym nie więcej niż 5 uczniów z orzeczeniem do kształcenia w integracji. 

8. W oddziale terapeutycznym tworzonym dla uczniów wymagających intensywnej pomocy dydak-

tycznej i wychowawczej oraz uczniów, którzy mają rozległe braki w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności, liczba uczniów wynosi nie więcej niż 15. 

9. W oddziałach integracyjnych zatrudniany jest dodatkowy nauczyciel posiadający specjalistyczne 

przygotowanie pedagogiczne. 

10. W szkole uczniowie objęci kształceniem specjalnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształ-

cenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnospraw-

ności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorgani-

zowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub pomoc nauczyciela. 

11. W szkole uczniowie objęci kształceniem specjalnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształ-

cenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 10 niepełnosprawności, 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu 

prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorgani-

zowania kształcenia odpowiednio uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecz-

nie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów; 

2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub pomocy nauczyciela. 

 

§ 35. 

Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne. 
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§ 36. 

Szkoła umożliwia uczniom spożycie ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 

 

§ 37. 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej; 

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 

trudności w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach; 

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pra-

cy szkoły. 

3. Określone zadania realizowane są poprzez: 

1) spotkania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami, organizowane w miarę potrzeb. 

Półroczny terminarz spotkań podawany jest do wiadomości rodziców na pierwszym spotkaniu 

w półroczu; pierwsze spotkanie w bieżącym roku szkolnym następuje nie później niż 15 wrze-

śnia; 

2) spotkanie wstępne, dla rodziców uczniów, rozpoczynających cykl kształcenia na określonym 

etapie edukacyjnym, celem zaznajomienia z podstawowymi zasadami obowiązującymi na tym 

etapie kształcenia; 

3) dziennik elektroniczny, który wprowadzony został w szkole, za zgodą organu prowadzącego i 

funkcjonuje jako jedyna, bieżąca forma dokumentowania przebiegu procesu dydaktycznego; 

4) stronę internetową szkoły; 

5) indywidualne konsultacje dla rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, w ter-

minach podanych na stronie internetowej szkoły; 

6) przekazanie informacji na zebraniach w grudniu i maju o propozycjach ocen śródrocznych i 

rocznych z poszczególnych przedmiotów, w tym zagrożeń oceną niedostateczną i propozycji 

oceny zachowania; 

7) indywidualne spotkania z nauczycielami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny; 

spotkania nie mogą się odbywać w czasie zajęć lekcyjnych, prowadzonych przez nauczyciela 

oraz podczas pełnionych przez niego dyżurów śródlekcyjnych. 

4. Rodzice kontaktujący się z wychowawcami, nauczycielami nie mogą przeszkadzać w powa-

dzeniu przez nich lekcji i pełnieniu dyżurów podczas przerw. 

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania i 

wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez 

względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

6. Rodzice mają obowiązek: 

1) uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą danej klasy lub osobą ją zastępującą. W wypadku 

nieobecności rodzica na w/w spotkaniu, rodzic ma obowiązek skontaktować się z wychowaw-

cą klasy swojego dziecka lub Dyrektorem Szkoły w ciągu 7 dni od daty zebrania; 

2) usprawiedliwiać uzasadnione nieobecności swojego dziecka w ciągu 7 dni od momentu jego 

powrotu do szkoły drogą elektroniczną przez dziennik; 

3) niezwłocznie powiadomić wychowawcę o przewidywanej, dłuższej (trwającej więcej niż ty-

dzień) nieobecności swego dziecka w szkole; 

4) poinformować przez dziennik elektroniczny wychowawcę i nauczyciela o planowanym zwol-

nieniu dziecka z środkowej i/lub końcowej lekcji danego dnia z podaniem przyczyny, jeszcze 

przed opuszczeniem szkoły przez ucznia. W przypadku osobistego odbioru dziecka przez ro-

dzica konieczne jest poinformowanie o tym fakcie nauczyciela uczącego danego przedmiotu, a 

następnie elektroniczne usprawiedliwienie nieobecności zgodnie z przyjętymi w szkole zasa-

dami; 
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5) systematycznie kontrolować frekwencję, uwagi i wyniki nauczania oraz inne informacje za-

mieszczane w dzienniku elektronicznym oraz reagować na nie, podpisywać efekty różnych 

form kontroli (np. kartkówki, odpowiedź ustna), jeśli jest to wymagane przez nauczyciela 

przedmiotu; 

6) udać się z dzieckiem do specjalisty, zgodnie z sugestią pielęgniarki szkolnej; 

7) przekazać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka, istotne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa w szkole; 

8) na wezwanie szkoły przybyć po chore dziecko; 

7. W sprawach niecierpiących zwłoki szkoła podejmuje działania mające na celu natychmiastowe 

skontaktowanie się z rodzicami ucznia, którego sprawa dotyczy. 

8. Wszelkie sprawy wnoszone przez uczniów i ich rodziców powinny być rozstrzygane z zachowa-

niem odpowiedniej drogi: wychowawca klasy – pedagog – Wicedyrektor – Dyrektor. 

 

§ 38. 

1. W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, któ-

rych rodzice wyrażają takie życzenie. Oświadczenie o pobieraniu nauki w tych przedmiotach 

składana jest przez rodziców na początku etapu edukacyjnego i obowiązuje do końca nauki w tej 

szkole.  Rodzic może zmienić swoją decyzję składając pisemną rezygnację.  

2. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem 

dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 

3. W sytuacji niemożności zorganizowania w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcji religii i etyki na 

pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniowie nieuczestniczący w tych zajęciach 

mają obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej pod opieką bibliotekarza lub w świetlicy 

szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy. 

4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez 

właściwe władze kościołów i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej i Nauki do wia-

domości.  

5. Zasady opisane w ust.4 niniejszego paragrafu stosuje się wobec podręczników do nauki religii. 

6. Nauczyciel religii w szkole zatrudniony jest na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 

wydanego przez biskupa diecezjalnego lub innego właściwego przełożonego. 

7. Nauczyciel religii jest członkiem Rady Pedagogicznej (nie przejmuje jednak obowiązków wy-

chowawcy klasy). 

8. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej 

ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

9. Nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

10. Oceny z religii i etyki umieszczone są na świadectwie szkolnym i wliczane są do średniej ocen, 

jednak nie mają wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej i ukończenie 

szkoły.  

11. Ocena z religii i etyki jest wystawiana zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem 

oceniania. 

12. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z obowiązko-

wych zajęć dydaktycznych w celu odbycia Rekolekcji Wielkopostnych. 

13. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i w zakresie metodyki nauczania i zgodności 

z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz wizytatorzy wyznaczani przez władze kościelne. 

 

§ 39. 

1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły: 

1) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów ustalany jest z uwzględnie-

niem: 

a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) różnorodności zajęć w każdym dniu, 

c) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem 

przedmiotów, których program tego wymaga; 
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2) budynki szkoły i tereny szkoły powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe; 

3) stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny powinien być dostosowany do wzrostu 

uczniów i rodzaju pracy; 

4) uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym lub na świeżym powietrzu za-

pewnia się nadzór nauczycielski według zasad określonych Regulaminem i Planem Dyżurów; 

5) Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkol-

ne, gdy: 

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

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

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

wiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne, 

c) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza 18°C, 

d) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych, 

powodujących zagrożenie; 

6) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do 

zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia oraz powiadomić o tym 

niezwłocznie Dyrektora Szkoły; 

7) nauczyciele zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

i ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8) zajęcia praktyczne i ćwiczenia muszą odbywać się pod nadzorem nauczycieli; 

9) w laboratorium i pracowni, w których odbywają się zajęcia powinien być umieszczony w wi-

docznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy określający zasady bezpieczeń-

stwa i higieny pracy; 

10) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, w czasie za-

wodów sportowych, przy wyjściu czy wyjeździe z uczniami w obrębie tej samej miejscowości 

lub poza nią nadzór nad uczniami sprawuje uprawniona do tego osoba; 

11) szkoła prowadzi akcję profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 

zaznajamianie z przepisami ruchu drogowego oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowe-

rową, co ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły 

oraz podczas oczekiwania na transport. 

2. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń w szkole określają Pro-

cedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 40. 

1. Organizacja oddziału przedszkolnego: 

1) liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25; 

2) oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zain-

teresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności; 

3) godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut; 

4) czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii i zajęć 

rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 

około 30 minut; 

5) w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością 

oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

6) oddział przedszkolny może być jedno- lub wielooddziałowy; 

7) oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Rodziców; 

8) Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od 

czasu pracy oddziału oraz realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców; 
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9) dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

wskazane jest, aby ten sam nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu 

całego etapu edukacyjnego; 

 

§ 41. 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

2. Do zadań oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjają-

cych nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obsza-

rze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w 

poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności ko-

rzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci do-

świadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijają-

cym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowa-

niem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworze-

nia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samo-

dzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się na co 

dzień oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych moż-

liwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetycz-

ną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, 

ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów tech-

niki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonal-

nego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w oddziale przed-

szkolnym, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających 

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o 

nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istot-

nych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osią-
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gnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

3. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać 

i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznaw-

czym. 

 

§ 42. 

2. Dla dzieci uczniów szkoły podstawowej (dzieci z klas I–III, a w szczególnych przypadkach 

dzieci klas IV), którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców 

lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę, w której realizowany jest pro-

gram działalności opiekuńczo-wychowawczej zgodny z celami wychowawczymi szkoły, potrze-

bami dziecka i rodziny. 

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

opieką jednego wychowawcy nie powinna przekraczać 25. 

4. Do zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych, w porozumieniu z rodzicami; 

2) tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień uczniów; 

3) wspieranie procesu dydaktycznego przez udzielanie pomocy w odrabianiu zadań domowych, 

organizowanie konkursów popularyzujących wiedzę; 

4) promocja edukacji zdrowotnej i ekologicznej; 

5) wyrabianie akceptowanych zachowań w życiu zbiorowości szkolnej oraz wyrabianie i kształ-

towanie nawyków dbałości o wspólne mienie; 

6) systematyczna współpraca z rodzicami oraz udzielanie im rad i pomocy w organizowaniu opie-

ki i wychowania w domu i środowisku. 

5. W organizowaniu czasu wolnego w świetlicy stosuje się zajęcia: 

1) na wolnym powietrzu; 

2) z zakresu edukacji ruchowej (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe); 

3) praktyczno-techniczne; 

4) z zakresu edukacji: plastycznej, muzycznej, przyrodniczej, czytelniczej; 

5) inne zajęcia wychowawcze, usprawniające i rekreacyjne. 

6. Organizacja pracy świetlicy: 

1) do świetlicy może uczęszczać uczeń kl. I-III, w szczególnych sytuacjach za zgodą Dyrektora 

Szkoły uczeń kl. IV; 

2) do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców; 

3) wnioski o przyjęcie ucznia do świetlicy oraz oświadczenia rodziców dotyczące samodzielnego 

powrotu uczniów do domu, zbiera wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca świetli-

cy; 

4) czas pracy świetlicy ustala Dyrektor uwzględniając potrzeby szkoły i rodziców oraz możliwo-

ści finansowe w każdym roku szkolnym; 

5) wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację określoną odrębnymi przepisami; 

6) wychowawca zdaje sprawozdania z działalności świetlicy Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej. 

7. Wychowawca świetlicy odpowiada za powierzoną mu grupę wychowanków i przydzielony 

zakres obowiązków, w szczególności: 

1) bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć świetlicowych; 

2) utrzymanie systematycznych kontaktów z wychowawcami klas, pielęgniarką szkolną, pedago-

giem, nauczycielami wychowanków oraz ich rodzicami w zakresie pomocy w kompensowaniu 

braków dydaktycznych oraz organizowania pomocy dla dzieci z rodzin niewydolnych wycho-

wawczo; 

3) rzetelne i systematyczne wykonywanie czynności wynikających z planu pracy świetlicy; 

4) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

5) prowadzenia dziennika zajęć wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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6) organizację nauki własnej wychowanków; 

7) zakup pomocy w ramach środków przydzielonych przez Dyrektora Szkoły, 

8) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego, a w szczególno-
ści: 

a) włączanie w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej, 

b) organizacja w sali kącika zawodoznawczego, 

c) rozpoznawanie i wspieranie w rozwoju zdolności i uzdolnień uczniów, 

d) organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów. 

8. Pracownicy świetlicy są członkami Rady Pedagogicznej. 

9. Na dokumentację świetlicy składają się: 

1) Roczny plan pracy świetlicy szkolnej; 

2) dziennik zajęć; 

3) karty zgłoszeń dzieci; 

4) Regulamin świetlicy szkolnej; 

5) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

§ 43. 

1. Biblioteka szkolna i czytelnia: 

1) są pracowniami służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie; 

2) służą przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bi-

bliotek i środków informacji. 

2. Udostępnianiem zbiorów biblioteka obejmuje wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych 

pracowników szkoły oraz w miarę możliwości rodziców. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów; 

4) korzystanie ze stanowisk pracowni multimedialnej. 

4. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

1)  kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

c) kształcenie kultury czytelniczej, 

d) kształcenie posługiwania się technologią komputerową, 

e) wdrażanie do poszanowania książki, 

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

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z nauczycielami, 

b) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

c) pomoc uczniom mającym trudności w nauce. 

5. Godziny otwarcia wypożyczalni i czytelni ustala Dyrektor Szkoły.  

6. Na pracę pedagogiczną nauczyciel-bibliotekarz powinien poświęcać około 2/3 swego czasu pra-

cy. Składa się na nią: 

1) udostępnienie zbiorów; 

2) działalność informacyjna; 

3) przysposobienie czytelnicze i informacyjne uczniów; 

4) organizowanie i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego; 

5) formy aktywizacji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, np. konkursy, wy-

stawy, imprezy. 

7. Zakres obowiązków nauczyciela-bibliotekarza w ramach pracy pedagogicznej: 

1) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami; 
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2) udostępnianie zbiorów; 

3) gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie uczniom darmowych podręczników i materiałów 

edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych zgodnie z zasadami ustalonymi 

w szkole; 

4) udzielanie informacji bibliotecznych; 

5) rozmowy z czytelnikami o książkach; 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem, 

udostępnienie nauczycielom, opiekunom potrzebnych materiałów; 

8) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa; 

9) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach; 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa; 

11) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych; 

12) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów; 

13) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego poprzez opra-

cowywanie, aktualizowanie i udostępnianie zasobów dotyczących doradztwa zawodowego. 

8. W miarę możliwości nauczyciel-bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, z bibliotekami 

pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. 

9. Zasady wypożyczania książek, korzystania ze zbiorów czytelni, korzystania z pracowni multi-

medialnej, określają regulaminy: biblioteki i czytelni, pracowni multimedialnej. 

10. W wyodrębnionej czytelni udostępnia się do korzystania na miejscu całe zbiory, a przede 

wszystkim księgozbiór podręczny i czasopisma. 

11. W czytelni uczeń korzysta z wydawnictw informacyjnych, kartotek biograficznych i teksto-

wych, może odrabiać lekcje, przygotowywać się do olimpiad i konkursów przedmiotowych. 

12. W czytelni odbywają się zajęcia wymagające korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjne-

go, lekcje biblioteczne oraz inne formy pracy grupowej z czytelnikami np.: praca z aktywem 

bibliotecznym, imprezy czytelnicze. 

13. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepi-

śmiennicze (materiały audiowizualne). 

14. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

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

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

6) współdziała z nauczycielami; 

7) rozwija życie kulturalne szkoły; 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa; 

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

15. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie: 

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych; 

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

macji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostę-

pem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyska-

niem. 

16. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:  

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

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

rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy; 

3) informowanie o zbiorach, doradzanie; 

4) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w bi-
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bliotece; 

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

6) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni. 

17. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez: 

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych; 

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

uczniów; 

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów; 

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów; 

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień Regulaminu biblioteki; 

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

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

18. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się 

poprzez: 

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

niowe; 

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym; 

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom; 

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci; 

5) organizację wycieczek do innych bibliotek; 

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim; 

8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bi-

bliotek; 

9) udział w spotkaniach z pisarzami; 

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

 

§ 44. 

1. Prace organizacyjne biblioteki i czytelni szkolnej obejmują: 

1) gromadzenie zbiorów; 

2) ewidencję zbiorów; 

3) opracowanie biblioteczne zbiorów; 

4) selekcję zbiorów; 

5) konserwację zbiorów; 

6) organizację warsztatu informacyjnego; 

7) organizację udostępniania zbiorów; 

8) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez; 

9) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy w tym prenumeratę pism i czasopism, 

w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

§ 45. 

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną i czytelnią sprawuje Dyrektor, a w szczególności: 

1) zapewnia właściwą obsadę personalną biblioteki i czytelni; 

2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 

3) systematycznie kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów; 

4) zarządza ogółem zbiorów biblioteki, odpowiada za jej protokolarne przekazanie przy zmianie 

nauczyciela-bibliotekarza; 

5) w porozumieniu z nauczycielem-bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniającego 

zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonanie; 

6) uwzględnia w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły zadania w dziedzinie edukacji czy-
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telniczej i informacyjnej; 

7) zapewnia nauczycielom-bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji bibliotecznych; 

8) zatwierdza tygodniowy rozkład pracy biblioteki; 

9) obserwuje i ocenia pracę pracowników biblioteki. 

2. O zakresie czynności nauczycieli-bibliotekarzy decyduje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 46. 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej oraz 

pracowni multimedialnej i współpracować z nauczycielami-bibliotekarzami w celu zachęcenia 

uczniów do wszechstronnego przygotowania, samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selek-

cjonowania i wykorzystania informacji. 

 

Rozdział VII 

Organizacja nauczania i wychowania 

 

§ 47. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy 

z uczniem, osiągnięć współczesnej dydaktyki, uwzględniając osiągnięcia i tradycje szkoły. 

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacji jest podstawą 

wszechstronnego i efektywnego kształcenia w szkole. 

3. Zajęcia szkolne prowadzone są: 

1) w systemie klasowo lekcyjnym przez pięć dni w tygodniu; 

2) w grupach tworzonych w poszczególnych oddziałach z zachowaniem zasad podziału na grupy; 

3) w strukturach międzyoddziałowych tworzonych z uczniów tego samego etapu edukacyjnego; 

4) w strukturach międzyklasowych tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych np. 

zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne, korekcyj-

ne; 

5) w toku nauczania indywidualnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 

6) w formie realizacji indywidualnego programu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego; 

7) w formie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w formie zajęć pozalekcyjnych; 

9)  w systemie wyjazdowym w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych, tj. wycieczki 

turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wyjścia do kina, teatru. 

4. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dy-

daktyczny o inne formy zajęć niewymienione wcześniej. 

 

§ 48. 

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

kusz organizacji szkoły. 

2. W szkole, za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone klasy:  

1) integracyjne; 

2) terapeutyczne; 

3) klasy przygotowawcze zgodnie z art. 4 pkt 13 i art. 165 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

4) klasy ogólnodostępne z poszerzonym programem wychowania fizycznego; 

5) klasy sportowe, o rozszerzonym programie wychowania fizycznego; 

6) klasy, w których realizowany jest rozszerzony program danego przedmiotu. 

 

§ 49. 

1. Uczniom klas IV- VIII szkoły podstawowej organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do 

życia w rodzinie. 

2. Uczeń nie bierze udziału w ww. zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w 
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formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

3. Udział ucznia w zajęciach nie podlega ocenie i nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy pro-

gramowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 50. 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii, wychowania fizycznego lub innych zaję-

ciach edukacyjnych, przebywają w tym czasie w bibliotece szkolonej lub w świetlicy. 

2. Nauczyciele biblioteki lub świetlicy sprawdzają obecność według listy i sprawują nad nimi opie-

kę. 

3. Uczeń, który nie uczestniczy w lekcjach religii, wychowania fizycznego, za zgodą rodziców mo-

że być zwolniony z tych zajęć pod warunkiem, że lekcje te odbywają się na pierwszej lub ostat-

niej lekcji w danym dniu. 

 

§ 51. 

Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić na 

spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

§ 52. 

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp do treści, które mogą stano-

wić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpiecza-

jącego i ciągłą jego aktualizację. 

 

§ 53. 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami w różnych formach. 

2. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami: 

1) na zebraniach informacyjnych zapoznaje rodziców uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkole, 

z organizacją pracy szkoły, jej wynikami, ofertą zajęć dla uczniów oraz zadaniami statutowymi 

szkoły; 

2) bierze udział w zebraniach Rady Rodziców, informuje o bieżących problemach szkoły, zasięga 

opinii rodziców o pracy szkoły; 

3) przekazuje informacje za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej podczas spotkań z rodzicami; 

4) rozpatruje wspólnie z rodzicami indywidualne sprawy uczniowskie. 

3. Współdziałanie w zakresie: 

1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy 

warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły; 

2) zapewnienia pomocy materialnej uczniom. 

4. Omawianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących 

pracy szkoły za pośrednictwem: 

1) Oddziałowych Rad Rodziców; 

2) członków Prezydium Rady Rodziców. 

5. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli: rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów gru-

py przedszkolnej oraz klas I szkoły podstawowej na początku roku szkolnego w celu nawiązania 

ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o sta-

nie zdrowia dziecka, jego możliwościach i problemach. 

6. Spotkania z rodzicami w I i II półroczu roku szkolnego (według harmonogramu opracowanego 

przez Dyrektora Szkoły): 

1) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych; 

2) ustalenie form pomocy; 

3) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, 

współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie; 

4) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły; 

5) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia 
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roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.); 

6) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, uroczystościach, biwakach, impre-

zach sportowych; 

7) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz z zasadami usprawiedliwiania 

nieobecności uczniów na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym. 

7. Indywidualne kontakty: 

1) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze; 

2) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w 

nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, konsultacje indywidualne, przekazywa-

nie informacji w dzienniku elektronicznym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 

kontakty osobiste;  

3) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych; 

4) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do Poradni Psy-

chologiczno–Pedagogicznej; 

5) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, 

o przewidywanej dla ucznia śródrocznej, rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych według warun-

ków określonych w rozdziale IX.  

 

§ 54. 

1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole obowiązuje dodatkowa dokumentacja: dziennik elektroniczny. 

 

Rozdział VIII 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowa-

nym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

§ 55. 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów do spraw orzekania inwalidz-

twa. Nauczanie specjalne prowadzone może być: 

1) w oddziale ogólnodostępnym; 

2) w oddziałach integracyjnych; 

3) w oddziale terapeutycznym; 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny 

i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę ję-

zyka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 

§ 56. 

1) Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu 

na niepełnosprawność, można wydłużyć okres nauki: 

1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 

2) o dwa lata- na II etapie edukacyjnym; 
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2) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu: 

1) opinii zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem z niepeł-

nosprawnością, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególno-

ści z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie pro-

gramowej kształcenia ogólnego; 

2) zgody rodziców ucznia. 

3) Opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 1, sporządza się na piśmie. 

4) Decyzję, o której mowa w ust 2, podejmuje się: 

1) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III; 

2) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 

 

§ 57. 

1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego ję-

zyka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego 

języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego. 

 

§ 58. 

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedosto-

sowaniem społecznym może być prowadzone w przypadku szkoły podstawowej do końca roku 

szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia. 

 

§ 59. 

1. Uczniowi z niepełnoprawnością intelektualną szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych 

w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny 

tygodniowo na ucznia. 

2. Liczbę godzin rewalidacyjnych Dyrektor umieszcza w arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas 

tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej 2 dniach.  

4. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie 

umiejętności komunikacyjnych przez: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych alter-

natywnych metod komunikacji - w przypadku ucznia niewidomego; 

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspo-

magających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) - w przypadku ucznia z niepełno-

sprawnością z zaburzeniami komunikacji językowej lub jej brakiem; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne - w przypad-

ku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

 

§ 60. 

W szkole (w miarę możliwości organizacyjnych) dla uczniów z niepełnosprawnością uruchamiane 

są zajęcia: 

1) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 

2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 

3) korekcyjno-kompensacyjne; 

4) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji. 

 

§ 61. 



38 

1. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niedo-

stosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym objęci są pomocą 

w ramach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Koordynatorem pomocy jest wychowawca. 

3. Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) Zespołowi ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przewodniczy wychowawca; 

2) W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący, pedagog szkolny oraz 

nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole; 

3) Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku; 

4)  Zebrania zwołuje wychowawca oddziału z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. 

4. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidual-

ny program edukacyjno-terapeutyczny (dalej zwany IPET–em) na okres wskazany w orzeczeniu. 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Okre-

sowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu do-

konuje się w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w 

tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami. 

6. O każdym spotkaniu zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów opracowujących IPET 

obowiązkowo informuje się rodziców ucznia na piśmie. 

7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego 

realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w oddziale przed-

szkolnym lub w szkole podstawowej; 

2) 30 dni od dnia złożenia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub szkole orzecze-

nia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wy-

magań edukacyjnych, wynikający z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojo-

wych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod 

i formy pracy z uczniem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym 

uczniem, z tym, że w przypadku: 

a) ucznia z niepełnosprawnością – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

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

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjotera-

peutycznym; 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wy-

miar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez Dyrekto-

ra Szkoły zgodnie z przepisami; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi placówkami, organizacjami i instytu-

cjami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia: 

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej – zajęcia z zakresu doradztwa za-

wodowego, 

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 
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6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań; 

7) w przypadku uczniów z niepełnosprawnością - w zależności od potrzeb - rodzaj i sposób dosto-

sowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w za-

kresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie; 

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-

chofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wyni-

kających z wielospecjalistycznych ocen, - wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub za-

jęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 

5 uczniów; 

9. Rodzic otrzymuje kopię IPET–u i potwierdza to własnoręcznym podpisem. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym ro-

ku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 

Rozdział IX 

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

 

§ 62. 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w sto-

sunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wymagań edukacyj-

nych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

 

§ 63. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazania uczniowi informacji o tym, co zro-

bił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

7) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli; 

8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy procesu dydaktyczno-

wychowawczego i jego ewaluacji. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych. 

 

§ 64. 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje: 

1) wymagania edukacyjne i szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności dla poszcze-

gólnych przedmiotów nauczania niezbędnych do uzyskania określonych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psycho-

logiczno-pedagogiczną; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (pamiętając o tym, że ocena jest infor-

macją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe, postawione przez nauczyciela, 

nie jest karą ani nagrodą) oraz ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-

nia według określonej skali; 

4)  informacje o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia (formy, częstotliwość, 

narzędzia, zasady przeprowadzania i poprawiania sprawdzianów); 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych oraz rocznej oceny zachowania; 

6) zasady i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wia-

domości i umiejętności ucznia; 

7) zasady informowania uczniów i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, postę-

pach i trudnościach, w tym o szczególnych uzdolnieniach ucznia, oraz zasady wglądu do do-

kumentacji oceniania pisemnych prac uczniów. 

 

§ 65. 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, ocena śród-

roczna i roczna nie jest średnią ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału 

z każdego przedmiotu, oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności, wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany po-

ziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) zasada otwartości – ocenianie wewnątrzszkolne podlega weryfikacji i modyfikacji. 

2. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowa-

dzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współ-

organizowania kształcenia integracyjnego.  

 

§ 66. 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocz-

nych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców 

o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy 

jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą (po wcześniej-

szym uprzedzeniu nauczyciela). 

 

§ 67. 
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1. Przedmiotowy System Oceniania zawiera określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne 

niezbędne do uzyskania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązu-

jących i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. 

2. Przedmiotowy System Oceniania ujednolica i uszczegóławia: 

1) zakres i formy oceniania przez wszystkich nauczycieli szkoły; 

2) przedmiot, rodzaj zajęć edukacyjnych podlegających ocenianiu i narzędzia sprawdzania oraz 

oceniania; 

3) które formy oceniania podlegają ocenianiu wspierającemu, a które sumującemu; 

4) wymagania na poszczególne oceny. 

3. Z zasadami Przedmiotowego Systemu Oceniania (w tym z wymaganiami edukacyjnymi na po-

szczególne oceny) nauczyciel zobowiązany jest zapoznać uczniów i rodziców do 15 września 

każdego roku szkolnego zamieszczając taką informację w bibliotece szkolnej. 

 

§ 68. 

1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych 

etapach kształcenia w zakresie: wiadomości, umiejętności uczniów. 

2. Wymagania edukacyjne określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończe-

niu procesu nauczania. 

3. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązującej podstawy kształcenia 

ogólnego oraz realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych 

i dla danego etapu kształcenia. 

4. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. 

5. Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów ustalają kryteria wymagań edukacyjnych na po-

szczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz ocenie klasyfikacyjnej śród-

rocznej i rocznej. 

6. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim: 

1) poziom opanowania wiadomości i umiejętności na danym etapie kształcenia; 

2) zmiany zachodzące w poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów pod wpływem określonego 

oddziaływania dydaktycznego; 

3) wykorzystanie wiedzy w praktyce; 

4) rozumienie przekazywanych treści; 

5) sposoby prezentacji wiedzy; 

6) kreatywność ucznia; 

7) umiejętność współdziałania w grupie; 

8) przygotowanie i pracę na lekcji. 

7. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególno-

ści brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynika-

jących ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność 

udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

 

§ 69. 

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z odpowiednich przedmiotów naucza-

nia uwzględniają przedmiotowe systemy oceniania.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym; 

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

nia; 

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

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno- pedago-
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gicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania- na 

podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia do-

konanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opi-

nii. 

3. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się to uczeń w normie intelektualnej, który ma 

trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki jego funkcjonowania per-

cepcyjno- motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. 

4. Uczeń niepełnosprawny to uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicz-

nej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z uwagi na jeden z rodzajów niepełnosprawności 

określonych w przepisach prawa. 

 

§ 70. 

1. W szkole stosuje się ocenianie wspierające ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrot-

nej zawierającej 4 elementy: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2)  wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupeł-

nić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę; 

4) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

2. Formę oceniania wspierającego z poszczególnych przedmiotów nauczania regulują właściwe 

Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

 

§ 71. 

1. Wszystkie oceny wystawiane uczniowi są uzasadniane. 

2. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszcze-

gólnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do 

kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodat-

kowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą 

egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.  

4. Uzasadnienie oceny pracy pisemnej ucznia odbywa się w oparciu o skalę punktową zamieszczo-

ną w § 85. 

5. Ustne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, 

wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje 

zalecenia do poprawy.  

6. Zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów dodatkowo, z których ocena wpisywana jest na 

zasadzie dobrowolności nie muszą podlegać ocenianiu wspierającemu. 

7. Wszystkie inne kwestie regulują Przedmiotowe Systemy Oceniania.  

 

§ 72. 

1. Pisemne prace ucznia, które zatrzymywane są w szkole udostępnia się rodzicom i uczniowi do 

wglądu: 
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1) udostępnianie prac odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu właściwemu nauczycielowi 

przedmiotu takiej potrzeby przez ucznia lub jego rodzica; 

2) prace mogą być udostępnione w czasie spotkań z rodzicami i konsultacji lub na innych warun-

kach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu; 

3) prace przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego i nie mogą być w żaden sposób 

kopiowane i wypożyczane. 

 

§ 73. 

1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykony-

wania określonych ćwiczeń fizycznych: 

a) Dyrektor Szkoły na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, zwalnia ucznia z wykonywa-

nia określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego, na czas określony 

w tej opinii, 

b) uczeń jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania eduka-

cyjne do możliwości ucznia, 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

w zajęciach wychowania fizycznego: 

a) Dyrektor Szkoły na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia zwalnia ucznia z realizacji za-

jęć wychowania fizycznego, 

b) uczeń jest zobowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba że rodzice 

ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania 

fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć), 

c) w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolnio-

ny” albo „zwolniona”.  

3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. 

2. Szczegółowe zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego określa odrębny regula-

min. 

3. Zasady uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przy innych niedyspozycjach 

i braku zwolnienia długoterminowego określają przedmiotowe systemy oceniania nauczycieli 

wychowania fizycznego.  

 

§ 74. 

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka w sytuacjach określonych w § 57 Statutu 

Szkoły w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolnio-

ny” lub „zwolniona”. 

 

§ 75. 

Obowiązujące zasady oceniania wewnątrzszkolnego szkoły nie ujęte w statucie reguluje Rozporzą-

dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

§ 76. 

W klasach I – III szkoły podstawowej obowiązuje ocena opisowa. Ocenianie bieżące z zajęć 

edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji 

o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 

§ 77. 

1. Podstawowe funkcje oceny opisowej w klasach I – III szkoły podstawowej: 

1) motywująca (wspierająca); 
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2) informacyjna (diagnostyczna); 

3) instruktażowo-korekcyjna (doradcza). 

2. Oceniając słownie oraz opisowo, nauczyciel stara się, aby ocena: 

1) uwzględniała postęp na miarę możliwości dziecka; 

2) wskazywała wkład pracy, wysiłek i zaangażowanie; 

3) dotyczyła sytuacji, zachowania, nie zaś dziecka jako osoby; 

4) dotyczyła każdej sfery osobowości ucznia; 

5) angażowała ucznia do samokontroli i samooceny; 

6) wskazywała, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy, jak powinien dalej się uczyć; 

7) inicjowała sprzężenie zwrotne – zarówno ze strony ucznia jak i jego rodziców. 

 

 

§ 78. 

1. Adresatami oceny opisowej są uczniowie i rodzice. 

2. Ocena opisowa sporządzana jest wg dowolnie wybranego przez nauczyciela wzorca: 

1) relacji słownej z pracy ucznia; 

2) arkusza diagnostycznego, karty osiągnięć szkolnych. 

3. Ocena słowna (adresatem jest uczeń) – w trakcie prowadzenia zajęć, w najbardziej odpowiednim 

momencie, ocena niezaplanowana, spontaniczna, połączona z gestem, uśmiechem. Ocena 

o charakterze wspierającym, zachęcającym do kontynuowania pracy, wsparta radą bądź wska-

zówką, uznaniem. 

4. W klasach edukacji wczesnoszkolnej, edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, 

przyrodnicza, matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne 

oraz język angielski są oceniane słownie, tj.: 

Wz -   wzorowo 

Bdb –  bardzo dobrze 

D-  dobrze 

P –   przeciętnie 

S-  słabo 

Np –    niepoprawnie  

W dzienniku elektronicznym powyższym ocenom odpowiadają stopnie szkolne jak w klasach IV- 

VIII, według następującego klucza: 

Wz -   wzorowo  6 

Bdb – bardzo dobrze 5 

D-      dobrze  4 

P –     przeciętnie  3 

S-       słabo  2 

Np – niepoprawnie   1 

5. W kl. III (od I lub II półrocza – decyduje nauczyciel) obowiązuje ocena cząstkowa 

z poszczególnych edukacji wg skali ocen od 1 do 6 i ocena opisowa na koniec roku szkolnego. 

6. Przy ustalaniu oceny opisowej z wychowania fizycznego, techniki, edukacji muzycznej, edukacji 

plastycznej brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 

 

§ 79. 

Formami sprawdzania efektów uczenia się w klasach I-III są: 

1) kontrola ciągła, bezpośrednia i bieżąca w toku codziennych zajęć dzieci: obserwacja pracy po-

szczególnych uczniów, ich zachowania i zaangażowania, analiza osiąganych sprawności 

i umiejętności współpracy i współdziałania z innymi, wypowiadania się itp.; 

2) kontrola doraźna pozwalająca rozpoznać osiągnięcia dzieci – bieżące sprawdziany, testy, wy-

pracowania, rozwiązywanie zadań itp. 

 

§ 80. 
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System badania osiągnięć uczniów w klasach I-III obejmuje: 

1) dokumentację, z której wynika, czego i w jakim stopniu nauczyli się uczniowie np.:  

a) teczki prac uczniowskich, karty obserwacji przyrodniczych, 

b) arkusze obserwacji postępów ucznia, 

c) karty pracy i testy sprawdzające umiejętności, 

d) prezentacje dokonań uczniowskich na forum klasy i szkoły np. przedstawienia, inscenizacje, 

gry dramowe, zawody sportowe; 

2) oceny opisowe (śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna) z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do od-

powiednio wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień; 

3) rozmowy z uczniami i rodzicami; 

4) inne, opracowane przez nauczyciela. 

 

§ 81. 

Kontrola i ocena na pierwszym etapie edukacyjnym dotyczyć ma: 

1) systematycznego udziału w zajęciach; 

2) stopnia zaangażowania i włożonego wysiłku; 

3) umiejętnego stawiania pytań, formułowania problemów; 

4) doboru indywidualnych form i metod w rozwiązywaniu problemów; 

5) stopnia opanowania materiału. 

 

§ 82. 

1. Klasyfikowanie w klasach I- III odbywa się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: 

1) pierwsze półrocze kończy się klasyfikacją śródroczną; 

2) drugie półrocze kończy się klasyfikacją roczną.  

2. Uczeń kl. I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edu-

kacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.   

3. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia kl. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkol-

nego. 

4. W oddziałach integracyjnych I etapu edukacyjnego śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 

współorganizującego kształcenie integracyjne. 

5. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach może postanowić o powtarzaniu klasy ucznia 

klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii ro-

dziców. 

6. Ocena z religii i etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

 

§ 83. 

Na pierwszym poziomie edukacyjnym ustala się następujące sposoby informowania rodziców 

o osiągnięciach ich dzieci: 

1) systematyczne wpisy nauczyciela do zeszytów, kart pracy, wpisy dotyczące prac pisemnych, 

odpowiedzi ustnych, wytworów działalności artystycznej itp.; 

2) zapoznanie rodziców ze sprawdzianami, testami napisanym przez ich dziecko z umieszczoną 

na nich oceną opisową nauczyciela (na zebraniach bądź w domu – wybór formy zależy od na-

uczyciela); podpisane prace wracają do nauczyciela, który je gromadzi; 

3) indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami; 

4) zebrania z rodzicami, na których odbywa się: 

a) prezentacja teczek dokonań dzieci, 
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b) zapoznanie rodziców z dotychczasowymi osiągnięciami: diagnozy, sprawdziany, arkusze 

obserwacyjne, karty osiągnięć szkolnych, karty samooceny itp., 

c) przedstawienia, inscenizacje, gry dramowe przygotowane przez dzieci; 

5) udział rodziców w zajęciach szkolnych – dni otwarte; 

6) na półrocze i koniec roku szkolnego rodzic i uczeń otrzymuje ocenę opisową osiągnięć ucznia 

(na półrocze: list, arkusz diagnostyczny, relację z pracy ucznia – wyboru formy dokonuje nau-

czyciel; na koniec roku – świadectwo szkolne z oceną opisową). 

 

§ 84. 

1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej wymagania edukacyjne i szczegółowe kryteria oce-

niania wiedzy i umiejętności dla poszczególnych przedmiotów nauczania sporządzają nauczycie-

le danego przedmiotu na podstawie obowiązujących podstaw programowych i programów edu-

kacyjnych, precyzując w Przedmiotowych Systemach Oceniania formy, częstotliwość, narzędzia 

i obszary aktywności ucznia, które podlegają ocenianiu przy uwzględnieniu specyfiki danego 

przedmiotu oraz kluczowych kompetencji ucznia. 

2. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań, Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, mo-

że zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Zezwolenie może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki w szkole. In-

dywidualny program lub tok nauki może być realizowany na każdym poziomie kształcenia w 

skróconym czasie. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może być klasyfikowany i pro-

mowany w ciągu całego roku szkolnego, a także może realizować w ciągu jednego roku szkol-

nego program dwóch klas. 

3. Nauczyciel na pierwszej lekcji danego roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edu-

kacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o zasadach 

i sposobach oceniania wiedzy i umiejętności uczniów z prowadzonych przez siebie zajęć eduka-

cyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfi-

kacyjnej. 

 

§ 85. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne odbywa się raz 

w ciągu roku szkolnego, wraz z zakończeniem I półrocza nauki w terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły.  

2. Ocenianie klasyfikacyjne roczne odbywa się po zakończeniu nauki w II półroczu roku szkolne-

go, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

3. Oceny cząstkowe bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz oceny klasyfikacyjne roczne 

ustala się wg następującej skali:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Przy ustalaniu bieżącej oceny cząstkowej z obszaru wiedzy przedmiotowej ucznia (prace klaso-

we, sprawdziany) przyjmuje się następujące zasady przeliczania punktów na oceny: 

 

% udział punktów 0 - 34 35 – 50 51 - 67 68 - 84 85 - 99 
100 

 i powyżej  

Ocena 1 2 3 4 5 6 

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 
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5. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (o ile wynika 

to ze wskazań w opiniach, orzeczeniach) przyjmuje się następujące zasady przeliczania punktów 

na oceny: 

 

% udział punktów 0 - 29 30 – 45 46 - 63 64 - 79 80 - 96 
97- 100 i 

powyżej 

Ocena 1 2 3 4 5 6 

 

6. Dopuszcza się stosowanie: 

1) znaków „+” i „-” w ocenianiu bieżącym; 

2) innej formy wyrażania ocen bieżących przez nauczyciela po zatwierdzeniu przez Dyrektora 

Szkoły.   

7. Ustala się następujące roczne (śródroczne) kryteria oceniania wiadomości i umiejętności 

uczniów: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu określone pro-

gramem nauczania, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija   własne uzdolnienia, 

c) potrafi łączyć wiadomości z różnych zajęć edukacyjnych, 

d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe lub 

e) osiąga sukcesy w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sporto-

wych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, ponadwojewódzkim 

lub krajowym; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zajęć eduka-

cyjnych w danej klasie, 

b) sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teo-

retyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 

c) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, 

interpretować wyniki, odnajdować i porządkować informacje, 

d) bez pomocy nauczyciela potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania 

zadań i problemów w praktyce; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dobrej, w zakresie 

pozwalającym na zrozumienie większości treści poszczególnych elementów wiedzy 

z danego zajęcia edukacyjnego, 

b) potrafi współpracować w grupie jako lider i partner, wyciągać wnioski, różnicować wartość 

informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się, 

c) wykazuje się samodzielnym myśleniem w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych 

lub praktycznych z elementami problemowymi i odpowiednio stosuje zdobyte wiadomości; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej, 

zawarte w programie w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego zaję-

cia edukacyjnego, 

b) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, 

podjąć decyzję jaką postawę przyjąć, 

c) rozwiązuje typowe teoretyczne i praktyczne zadania o średnim stopniu trudności; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dopuszczają-

cej, całkowicie niezbędne w dalszej nauce i bezpośrednio użyteczne w życiu szkolnym i po-

zaszkolnym, 
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b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny współpracuje 

w grupie, prosi o wyjaśnienia, pyta, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji gru-

py, 

c) rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który, nie spełnia powyższych wymogów, a braki w 

wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu kontynuację nauki w klasie programowo 

wyższej. 

 

§ 86. 

1. Dopuszcza się różnorodne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, których sto-

sowanie warunkuje specyfika przedmiotu i umiejętności oczekiwane od ucznia w zakresie dane-

go przedmiotu: 

1) prace pisemne w szkole i w domu: 

a) praca klasowa organizowana jest na j. polskim i matematyce, obejmuje cały dział lub duże 

jego części i trwa 1-2 godzin lekcyjnych, uprzedzona jest powtórzeniem (z podaniem zakre-

su materiału objętego kontrolą) i wpisem w dzienniku lekcyjnym; o pracy klasowej uczeń 

powiadamiany jest tydzień wcześniej, a ocena wyrażona jest w skali punktowo-procentowej 

i przeliczana na skalę sześciostopniową, 

b) sprawdzian obejmuje jedno zagadnienie, trwa do 45 minut, zapowiedziany na tydzień przed 

i poprzedzony wpisem do dziennika, a ocena wyrażona jest w skali punktowo – procento-

wej, przeliczanej na skalę sześciostopniową, 

c) testy różnego typu trwają do 45 minut, zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem, 

poprzedzone wpisem w dzienniku; ocena wyrażona jest w skali punktowo-procentowej, 

przeliczanej na skalę sześciostopniową, 

d) kartkówka obejmuje nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne, nie musi być zapowiadana o ile do-

tyczy ostnich tematów i trwa do 20 minut, 

e) dyktando traktowane jest jako forma oceny ostatniej lekcji (poprzedzone ćwiczeniami 

utrwalającymi zasady pisowni) i trwa do 20 minut, 

f) pisemne prace domowe podlegające ocenie, to: ćwiczenia, notatki, własna twórczość lite-

racka, stylistyczne prace z języka polskiego, referaty – dłuższa forma wypowiedzi, itp.; 

2) ustne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności to: referat, recytacja, interpretacja tekstu lub 

problemu, opowiadanie, opis, dialog, argumentowanie, wnioskowanie oraz spójna odpowiedź 

na pytania nauczyciela; 

3) obserwacja śródlekcyjna i pozalekcyjna aktywności ucznia: 

a) praca w grupie (organizacja pracy grupy, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób 

prezentacji, efekty pracy), 

b) odgrywanie ról – inscenizacja, drama; śpiew i muzykowanie, 

c) przygotowanie do lekcji, 

d) prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 

e) różne formy aktywności indywidualnej ucznia, 

4) prace plastyczne; 

2. Obecność ucznia na zapowiedzianej pracy klasowej i sprawdzianie jest obowiązkowa, 

a nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

3. Każda ocena ustnej i pisemnej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności powinna być umoty-

wowana:  

1) w pracy pisemnej ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu, 

b) znajomość opisywanych zagadnień i umiejętność operowania nimi, 

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna; 

2) w odpowiedzi ustnej ocenie podlega: 

a) zakres i jakość wiadomości, 

b) rozumienie zagadnienia, 
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c) samodzielność odpowiedzi, 

d) kultura języka, 

e) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania uczeń i jego rodzice otrzymują do wglą-

du na zasadach określonych w rozdziale IX § 72 i ujętych przez nauczycieli w swoich Przedmio-

towych systemach oceniania.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

5. Częstotliwość oceniania oraz terminy oddawania sprawdzonych prac: 

1) częstotliwość prac klasowych, sprawdzianów wynika z realizowanego przez nauczyciela 

programu nauczania, zasady określające ujęte są w Przedmiotowych systemach oceniania; 

2) termin oddawania poprawionych prac klasowych, sprawdzianów nie powinien przekraczać 

2 tygodni, uczniowie otrzymują je do wglądu na lekcji celem: omówienia wyników (wska-

zania umiejętności dobrze i słabo opanowanych oraz sposobie i kierunku dalszego kształ-

cenia); 

3) termin oddawania kartkówek nie powinien przekraczać tygodnia; 

4) w tygodniu mogą być najwyżej 3 sprawdziany/prace klasowe, przy czym nie więcej niż 

1 sprawdzian/praca klasowa dziennie; 

5) nie ma ograniczeń co do ilości kartkówek. 

 

§ 87. 

1. Uczeń ma prawo do poprawienia ocen niekorzystnych z prac klasowych, sprawdzianów i testów. 

O możliwościach i warunkach poprawy innych ocen decyduje nauczyciel przedmiotu. 

2. Inicjatywa poprawiania ocen niekorzystnych wychodzi od ucznia.  

3. Ocenę niekorzystną uczeń może poprawić tylko jeden raz. W uzasadnionych przypadkach nau-

czyciel może wyrazić zgodę na powtórne podjęcie próby poprawienia oceny. 

4. Ocena bieżąca może zostać poprawiona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później 

jednak niż dwa tygodnie po jej otrzymaniu. Wyjątek stanowi nieobecność nauczyciela lub 

usprawiedliwiona nieobecność ucznia, która uniemożliwiła przeprowadzenie poprawy 

w obowiązującym terminie. W takim wypadku termin poprawy ustala się indywidualnie.  

5. Wynik poprawienia oceny bieżącej odnotowuje się w dzienniku elektronicznym (również nie-

pomyślny, przy czym w takim wypadku do oceny końcowej wlicza się ocenę uzyskaną 

z poprawy). 

 

§ 88. 

1. Informowanie uczniów i rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie odbywa się podczas indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami oraz 

na zebraniach z rodzicami. Rodzice ucznia informowani są przez nauczycieli i wychowawcę. 

2. Terminy zebrań z rodzicami w danym roku szkolnym ustala się wg zasady: 

1) I półrocze:  

do 15 września – pierwsze zebranie organizacyjne; październik, grudzień – zebrania informa-

cyjne o wynikach w nauce (X) i przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych (XII); styczeń – 

zebranie informujące o wynikach klasyfikacji śródrocznej; 

2) II półrocze: 

marzec, maj – zebrania informujące o wynikach w nauce (III) i przewidywanych ocenach kla-

syfikacyjnych (V), czerwiec – spotkanie z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę 

w oddziale przedszkolnym, klasie pierwszej szkoły podstawowej w następnym roku szkolnym. 

 

§ 89. 

Dyrektor Szkoły ustala szczegółowe terminy spotkań z rodzicami i powiadamia o nich na początku 

każdego półrocza. W szczególnych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo wyznaczyć termin zebra-

nia z rodzicami niezależnie od planowanych terminów zebrań. 
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§ 90. 

Na zebraniach rodzicielskich, najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i 

jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Oceny przewidywane nie są 

ostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi - mogą one ulec podwyższeniu lub obniżeniu, 

z zastrzeżeniem, że nie można obniżyć proponowanej oceny dopuszczającej do oceny niedostatecz-

nej. 

 

§ 91. 

W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu szkoła nie ponosi konsekwencji i zwalnia to nau-

czycieli i wychowawców z obowiązku przesyłania listem poleconym pisemnej informacji o przewi-

dywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych. 

 

§ 92. 

Ostateczną ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z przedmiotów i zachowania ustala się 

w terminie najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, której 

termin ustala Dyrektor Szkoły. 

 

§ 93. 

Ocenianie zachowania ucznia polega na określeniu sposobu jego funkcjonowania w środowisku 

szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm moralnych, 

a także zaangażowania w rozwijanie swojej osobowości i wywiązywanie się z obowiązków szkol-

nych. 

 

§ 94. 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje na godzinie wychowawczej 

uczniów, a na zebraniu ich rodziców, o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-

nia. 

 

§ 95. 

Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 

 

§ 96. 

 Zachowanie każdego ucznia jest oceniane indywidualnie. 

 

§ 97. 

Przy ustaleniu oceny zachowania ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń 

lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 98. 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności zachowanie 

ucznia w następujących obszarach: 

1) obszar 1 Kultura osobista: godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, okazywanie sza-

cunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej; 

2) obszar 2 Bezpieczeństwo: dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

3) obszar 3 Obowiązki: wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

4) obszar 4 Praca na rzecz klasy i szkoły: postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

dbałość o honor i tradycje szkoły. 
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§ 99. 

1. Wychowawca klasy ustala ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania, w oparciu o: 

1) opinię nauczycieli uczących w danej klasie; 

2) opinię uczniów danej klasy; 

3) samoocenę ucznia. 

2. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

3. Najpóźniej na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedago-

gicznej wychowawca klasy informuje rodziców i ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 

z zachowania, przy czym ocena ta nie jest ostateczną oceną klasyfikacyjną i może ulec podwyż-

szeniu lub obniżeniu. 

4. Jeśli uczeń z oceną wyższą niż naganna dopuści się czynów zabronionych w okresie jednego 

miesiąca przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, wychowawca ma prawo do 

obniżenia oceny zachowania, aż do nagannej, niezwłocznie informując o tym rodziców. 

 

§ 100. 

Śródroczną/ roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: wzoro-

we, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

 

§ 101. 

Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły Podstawowej nr 39. Postępowanie zgodne z tym 

dokumentem jest warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z zachowania. 

 

§ 102. 

 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 103. 

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi try-

bu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§ 104. 

Kryteria ocen zachowania uczniów kl. I–III szkoły podstawowej i szczegółowe zasady stoso-

wania kryteriów.  

1) ocenie podlega zachowanie ucznia zgrupowane w 4 obszarach: 

a) obszar 1 Kultura osobista: 

- udzielanie pomocy kolegom i ludziom starszym, 

- szanowanie mienia społecznego i osobistego, 

- dbanie o kulturę języka, 

- dostosowanie zachowań do sytuacji, 

- godne zachowanie wobec rówieśników i pracowników szkoły, 

b) obszar 2 Bezpieczeństwo:  

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

c) obszar 3 Obowiązki:  

- uczestniczenie w zajęciach szkolnych (punktualność), 

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć i wywiązywanie z obowiązków szkolnych, 

- rozwijanie uzdolnień na miarę swoich możliwości, 

d) obszar 4 Praca na rzecz klasy i szkoły:  

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

- dbałość o honor i tradycje szkoły, 

- wykazywanie inicjatywy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 
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- identyfikowanie się z klasą i szkołą oraz godne ich reprezentowanie, 

- uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych; 

2) w klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. 

3) miesięczne oceny cząstkowe zapisujemy skrótowo: 

wzorowe -  wz 

bardzo dobre - bdb 

dobre -  db 

poprawne - pop 

nieodpowiednie - np 

naganne - ng 

 

§ 105. 

Kryteria ocen zachowania uczniów kl. IV–VIII szkoły podstawowej i szczegółowe zasady sto-

sowania kryteriów:  

1) ocenie podlega zachowanie ucznia zgrupowane w 4 obszarach: 

a) obszar 1 Kultura osobista: godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, okazywanie 

szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej, 

b) obszar 2 Bezpieczeństwo: dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

c) obszar 3 Obowiązki: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

d) obszar 4 Praca na rzecz klasy i szkoły: postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkol-

nej, dbałość o honor i tradycje szkoły; 

2) obszary 1 i 2 (godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym 

osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz in-

nych osób) są nadrzędne w stosunku do pozostałych; 

3) informacje o zachowaniu ucznia odnotowywane są na bieżąco w dzienniku 

elektronicznym; 

4) ostateczną roczną i śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy: 

a) na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym (uwagi pozytywne i negatywne), innej 

dokumentacji (np. notatki pedagoga szkolnego) i obserwacji, 

b) samooceny ucznia oraz opinii uczniów klasy,  

c) po zasięgnięciu opinii innych uczących i pracowników szkoły; 

5) jeśli uczeń po zaproponowaniu oceny zachowania w czasie miesiąca przed zebraniem klasyfi-

kacyjnym Rady Pedagogicznej, znacząco pogorszył swoje zachowanie wychowawca ma prawo 

do ponownego ustalenia oceny zachowania, niezwłocznie informując o tym rodziców. 

 

§ 106. 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1)  Obszar 1 Kultura osobista: 

a) szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne, 

b) jest życzliwy, koleżeński i uprzejmy, 

c) zawsze kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami, 

d) używa zwrotów grzecznościowych, 

e) nigdy nie kłamie; 

2) Obszar 2 Bezpieczeństwo: 

a) przestrzega zasad zachowania na terenie szkoły i poza nią (podczas zajęć szkolnych, pod-

czas przerw, w szatni, w stołówce szkolnej, na boisku, na zawodach, na wycieczkach), 

b) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

c) bezinteresownie pomaga w rozwiązywaniu problemów; 

3) Obszar 3 Obowiązki: 

a) osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami, 

b) powierzone mu zadania wykonuje dokładnie i terminowo, 

c) na bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole (do 1 tygodnia od ich zaistnienia),  
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d) niespóźniania się na zajęcia, 

e) zawsze ma na sobie właściwy strój określony w § 153; 

4) Obszar 4 Praca na rzecz klasy i szkoły: 

a) wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych, 

b) szanuje każdą własność, 

c) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

d) godnie reprezentuje klasę i szkołę, 

e) chętnie pomaga tym, którzy mają problemy w nauce, 

f) chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych; 

5) Uczeń nie ma żadnych uwag negatywnych dotyczących obszarów 1 i 2 w półroczu. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) Obszar 1 Kultura osobista: 

a) szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne, 

b) jest życzliwy, koleżeński i uprzejmy, 

c) zawsze kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami, 

d) używa zwrotów grzecznościowych, 

e) nie kłamie, 

f) wie, że każdy może popełnić błąd i dlatego potrafi się do niego przyznać, przyjąć krytykę 

i naprawić go; 

2) Obszar 2 Bezpieczeństwo: 

a) przestrzega zasad zachowania na terenie szkoły i poza nią (podczas zajęć szkolnych, pod-

czas przerw, w szatni, w stołówce szkolnej, na boisku, na zawodach, na wycieczkach), 

b) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

c) uczy się umiejętnego rozwiązywania konfliktów; 

3) Obszar 3 Obowiązki: 

a) osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami, 

b) powierzone mu zadania wykonuje dokładnie i terminowo, 

c) na bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole (do 1 tygodnia od ich zaistnienia), 

d) nie spóźnia się na zajęcia, 

e) ma na sobie właściwy strój określony w § 153 

f) sporadycznie o nim zapomina; 

4) Obszar 4 Praca na rzecz klasy i szkoły: 

a) wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez klasowych, 

b) szanuje każdą własność, 

c) zmotywowany przez nauczyciela rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

d) godnie reprezentuje klasę, 

e) w miarę swoich możliwości pomaga tym, którzy mają problemy w nauce, 

f) bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych; 

5) Uczeń może mieć 1 uwagę negatywną dotyczącą drobnego przewinienia w obszarach 1 i 2, 

w półroczu. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) Obszar 1 Kultura osobista: 

a) szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne, 

b) nie zawsze pamięta o życzliwości i uprzejmości wobec kolegów, 

c) kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami, 

d) używa zwrotów grzecznościowych tylko wobec wybranych osób, 

e) stara się nie kłamać, 

f) ma nieliczne uwagi negatywne dotyczące drobnych przewinień; 

2) Obszar 2 Bezpieczeństwo: 

a) sporadycznie zdarza mu się nie przestrzegać zasad zachowania na terenie szkoły i poza 

nią (podczas zajęć szkolnych, podczas przerw, w szatni, w stołówce szkolnej, na boisku, 

na zawodach, na wycieczkach), 

b) pozostaje bierny, gdy widzi skonfliktowanych kolegów; 
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3) Obszar 3 Obowiązki: 

a) osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami, 

b) stara się wykonać powierzone mu zadania, choć zdarza mu się, że nie robi tego 

w terminie, 

c) zdarza mu się spóźnić na lekcje bez usprawiedliwienia, sporadycznie zdarzają mu się 

godziny nieusprawiedliwione, 

d) sporadycznie zdarza mu się nie mieć właściwego stroju określonego w § 153 

e) może mieć nieliczne uwagi dotyczące stroju; 

4) Obszar 4 Praca na rzecz klasy i szkoły: 

a) zmotywowany przez nauczyciela bierze udział w przygotowaniu imprez klasowych, 

b) dba o wspólną szkolną własność, 

c) stara się godnie reprezentować klasę, 

d) stara się brać udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych. 

5) uczeń może mieć pojedyncze negatywne uwagi dotyczące drobnych przewinień w obszarach 

1 i 2 w półroczu; 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) Obszar 1 Kultura osobista: 

a) szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne, 

b) zazwyczaj zachowuje się zgodnie z normami współżycia społecznego, 

c) zdarza mu się złośliwymi uwagami sprawić innym przykrość, 

d) zdarza mu się niegrzecznie odpowiedzieć dorosłym i rówieśnikom, 

e) zapomina o zwrotach grzecznościowych, 

f) niekiedy kłamie, by uniknąć odpowiedzialności, 

g) ma sporo uwag negatywnych dotyczących kultury osobistej; 

2) Obszar 2 Bezpieczeństwo: 

a) stara się przestrzegać zasad zachowania na terenie szkoły i poza nią (podczas zajęć 

szkolnych, podczas przerw, w szatni, w stołówce szkolnej, na boisku, na zawodach, na 

wycieczkach),  

b) ma uwagi negatywne, ale pozytywnie reaguje na oddziaływania wychowawcze doty-

czące swojej osoby, 

c) nie stanowi zagrożenia dla innych; 

3) Obszar 3 Obowiązki: 

a) ma problemy z wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków, 

b) często spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia, ma do 20 godzin nieusprawiedli-

wionych, 

c) często zdarza mu się nie mieć właściwego stroju, określonego w § 153. 

4) Obszar 4 Praca na rzecz klasy i szkoły: 

a) rzadko wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły, 

b) rzadko bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych; 

5) Uczeń ma sporo uwag negatywnych dotyczących obszarów 1 i 2 w półroczu. 

5. . Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) Obszar 1 Kultura osobista: 

a) nie szanuje symboli narodowych, religijnych, szkolnych, 

b) używa słów wulgarnych, swoją postawą, mimiką lub gestami obraża innych, 

c) często kłamie i oszukuje, 

d) nie stosuje zwrotów grzecznościowych, 

e) swoim zachowaniem dezorganizuje pracę na lekcjach, utrudnia organizowanie 

i przeprowadzenie imprez szkolnych, 

f) ma liczne uwagi negatywne i z trudem koryguje swoje zachowanie, 

g) jest nietolerancyjny wobec innych; 

2) Obszar 2 Bezpieczeństwo: 

a) wznieca konflikty w klasie, w szkole, 

b) często bywa agresywny wobec ludzi, zwierząt, 
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c) najczęściej buduje swoje kontakty na własnej sile fizycznej, psychicznej, 

d) zdarza mu się prześladować słabszych, 

e) bez pozwolenia używa w szkole telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektro-

nicznego, 

f) ulega nałogom (sporadyczne zdarzenia), 

g) stosuje przemoc wobec innych, w tym cyberprzemoc, 

h) dewastuje mienie szkoły; 

3) Obszar 3 Obowiązki: 

a) nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

b) często spóźnia się na lekcje bez usprawiedliwienia, opuszcza dużą liczbę godzin bez 

usprawiedliwienia, zdarza mu się wagarować, 

c) bardzo często nie ma właściwego stroju (określonego w § 153) - ma bardzo dużo uwag 

dotyczących stroju; 

4) Obszar 4 Praca na rzecz klasy i szkoły: 

a) nie angażuje się w życie klasy i szkoły; 

5) uczeń ma dużo negatywnych uwag dotyczących obszarów 1 i 2 w półroczu. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w ciągu roku szkolnego popełnił czyny zabronione i nie 

poprawił swojego zachowania i nie podjął zadośćuczynienia, m.in.: 

a) znieważył symbole narodowe, religijne i szkolne, 

b) uczestniczył w pobiciach (w tym zachęcał do bójki), 

c) spowodował uszczerbek na zdrowiu innych ludzi, 

d) uczestniczył w rozbojach, 

e) kradł, 

f) wymuszał, 

g) włamał się do zabezpieczonych pomieszczeń szkolnych, 

h) znęcał się nad ludźmi, zwierzętami, 

i) świadomie zniszczył cudzą własność, 

j) niszczył dokumentację szkolną, 

k) świadomie i z premedytacją stosował przemoc fizyczną, psychiczną, cyberprzemoc wo-

bec innych ludzi, 

l) ulegał nałogom bez chęci ich porzucenia. 

 

Rozdział X 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 

§ 107. 

Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

 

§ 108. 

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 

1) I półrocze z klasyfikacją śródroczną; 

2) II półrocze z klasyfikacją roczną. 

 

§ 109. 

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne; 

3) śródroczne i roczne; 

4) końcowe. 

 

§ 110. 
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1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć eduka-

cyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg przyjętej skali, z tym, że w 

klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania ustala się jedną roczną opisową ocenę 

klasyfikacyjną; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

2. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej ocena opisowa może być stosowana na wniosek Rady 

Pedagogicznej i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 111. 

1. Począwszy od klas IV klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osią-

gnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w rozdziale IX oraz 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Oceny wystawione za wiedzę, umiejętności i aktywność ucznia decydują o ocenie śródrocznej. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przepro-

wadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły. 

 

§ 112. 

Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo 

najwyższej oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowied-

nio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

 

§ 113. 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obo-

wiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę zachowania wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy co najmniej tydzień przed radą klasyfika-

cyjną. 

2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący po-

szczególne, dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

4. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowa-

dzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształ-

cenie integracyjne. 

5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna jest ostateczna i może być zmieniona jedynie po przeprowadzeniu sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności. 

6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności. 

7. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena zachowania jest ostateczna i może być zmieniona 

jedynie w trybie opisanym w § 121. 
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§ 114. 

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne 

wyższe od stopnia niedostatecznego. 

 

§ 115. 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć na wniosek ców. 

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu dane-

go etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzami-

nu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obo-

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

programowo wyższej. Indywidualne przypadki rozpatruje Rada Pedagogiczna, kierując się za-

sadniczym kryterium w wydaniu opinii, stosunkiem ucznia do przedmiotu i poziomem jego mo-

tywacji przy nadrabianiu zaległości edukacyjnych. 

 

§ 116. 

Po ukończeniu nauki w danej klasie uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, potwierdza-

jące uzyskanie lub nie uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończe-

nia szkoły. 

 

§ 117. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych śred-

nią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadec-

two szkolne promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

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

oceny; 

1)  Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z za-

chowania. 

2) Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału, klasy. 

3) Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w 

miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ———

——-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole 

podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć eduka-

cyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

§ 118. 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie ósmej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja za-

kończyła się w klasach programowo niższych:  

1) uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, w terminach podanych na dany rok szkolny przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły 

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
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postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

 

Rozdział XI 

Tryb ustalania przewidywanej rocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych 

oraz postępowanie odwoławcze 

 

§ 119. 

1. Nauczyciel przekazuje uczniom (na pierwszej lekcji z danego przedmiotu) i rodzicom – za 

pośrednictwem wychowawcy, na pierwszych zebraniach każdego roku szkolnego informa-

cję o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego progra-

mu nauczania zgodnych z Przedmiotowymi Systemami Oceniania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i sposobach poprawy ocen cząstkowych: 

a) na wniosek ucznia istnieje możliwość poprawy ocen niedostatecznych z prac klasowych 

i sprawdzianów obejmujących duże partie materiału w terminie dwóch tygodni od wystawie-

nia oceny, 

b) uczeń może przystąpić do poprawy oceny z danego sprawdzianu tylko jeden raz, w uzasad-

nionych przypadkach nauczyciel może wyrazić zgodę na powtórne podjęcie próby popra-

wienia oceny, 

c) sposobach wspomagania uczniów w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach, 

d) sposobie informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce (podczas indy-

widualnych konsultacji z nauczycielami, podczas obowiązkowych zebrań z rodzicami - 

zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem, w razie konieczności kontakty 

telefoniczne, informacje wysyłane za pomocą dziennika elektronicznego oraz wezwania ro-

dziców do szkoły), 

e) zasadach ustalania ocen klasyfikacyjnych, 

f) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z ob-

owiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Potwierdzeniem przekazania powyższych informacji jest protokół z zebrania, lista obecności 

rodziców oraz tematy lekcji przedmiotowych, godzin wychowawczych. 

3. Zasady ustalania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne: 

a) przestrzegając przedmiotowych wymagań edukacyjnych, 

b) uwzględniając wyniki przeprowadzonego pomiaru dydaktycznego; 

2) Nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną na podstawie co najmniej minimalnej wymaganej licz-

by ocen cząstkowych, wystawianych za różne formy aktywności ucznia; 

3) Nauczyciel ustala ocenę roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych uzyska-

nych w drugim półroczu; 

4) Nauczyciel: 

a) decyduje o randze ocen za różne formy aktywności ucznia, 

b) uwzględnia zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

c) uwzględnia uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz laurea-

tów i finalistów olimpiad przedmiotowych.  

4. Poinformowanie ucznia i rodziców o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach kla-

syfikacyjnych, w tym o zagrożeniu ucznia niedostateczną śródroczną /roczną oceną klasyfi-

kacyjną: 

a) na miesiąc przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej dotyczącego klasyfikacji, nauczyciele 

i wychowawca klasy zobowiązani są poinformować uczniów i rodziców o przewidywanych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 
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b) wychowawca klasy sporządza w dwóch egzemplarzach kartkę z informacją o przewidywanych 

ocenach z poszczególnych przedmiotów i przedstawia rodzicom, którzy potwierdzają fakt za-

poznania się z ocenami swoim podpisem (kartki gromadzone są w dokumentacji wychowaw-

cy); 

c) w przypadku nieobecności rodzica na obowiązkowym zebraniu, podczas którego przekazywana 

jest informacja o propozycjach ocen śródrocznych/ rocznych szkoła nie ma obowiązku wysyła-

nia tej informacji listem poleconym. 

5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obo-

wiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1) za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie 

z terminem ustalonym w niniejszym rozdziale. 

2) uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do wychowawcy klasy o podwyż-

szenie proponowanej oceny rocznej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyj-

nych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni (robocze) od otrzymania informacji o przewidywa-

nych rocznych ocenach klasyfikacyjnych; 

3) wniosek o zmianę proponowanej oceny musi zawierać uzasadnienie, a w przypadku jego bra-

ku nie będzie rozpatrywany; złożony wniosek ma formę podania; 

4) z wnioskiem o podwyższenie proponowanej oceny rocznej może wystąpić uczeń lub jego ro-

dzic, jeśli uczeń spełnił następujące warunki:  

a) uczeń był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętno-

ści (z uwzględnieniem wyznaczonych terminów), 

b) uczeń wykonywał dodatkową pracę zleconą przez nauczyciela, 

c) uczeń był aktywny w czasie zajęć lekcyjnych, 

d) uczeń uczęszczał na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje, 

e) w terminie ustalonym przez nauczyciela poprawiał prace klasowe, sprawdziany, 

f) wszystkie godziny nieobecności na zajęciach z przedmiotu, z którego ubiega się o zmianę 

oceny miał usprawiedliwione; 

5) wychowawca klasy wraz z nauczycielem przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o podwyż-

szenie zaproponowanej oceny rocznej sprawdza spełnienie warunków wymienionych w ust. 5; 

6) w przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków wymienionych w ust. 5, nauczy-

ciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny; 

7) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 5 prośba ucznia 

zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzu-

cenia; 

8) uczeń, który uzyskał zgodę na przystąpienie do poprawy proponowanej oceny przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela dodatkowego sprawdzianu pisemnego w ciągu 5 dni od 

dnia złożenia podania do wychowawcy klasy; 

9) sprawdzian przygotowuje i przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności drugie-

go nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu; 

10) sprawdzian, oceniony zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania, zostaje dołączony do 

dokumentacji nauczyciela przedmiotu; 

11) poprawa proponowanej oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian 

został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub na ocenę wyższą; 

12) ostateczna przewidywana ocena roczna nie może być niższa od wcześniej zaproponowanej, 

niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy; 

13) nieobecność ucznia na sprawdzianie w ustalonym przez nauczyciela terminie skutkuje utrzy-

maniem przewidywanej oceny rocznej. 

 

§ 120. 

1. Uczeń lub jego rodzice, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zo-

stała ustalona niezgodnie z przepisami niniejszego regulaminu lub innymi przepisami prawa do-

tyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły. 

Zastrzeżenia zawierające szczegółowo przedstawione uchybienia w trybie ustalania rocznej oce-
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ny klasyfikacyjnej mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku wpłynięcia zastrzeżenia Dyrektor Szkoły w ciągu 5 dni roboczych przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zosta-

nie, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepi-

sami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia i ustala roczną ocenę klasyfika-

cyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowa-

dza się zgodnie z zapisami zamieszczonymi w rozdziale XIII, który   szczegółowo opisuje tryb 

i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia. 

3. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości w trybie ustalania rocznej oceny klasyfikacyj-

nej zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 oddala się. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Treść 

decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy. 

 

Rozdział XII 

Tryb ustalania rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania oraz postępowanie odwoławcze 

 

§ 121. 

1. Wychowawca na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym informuje ro-

dziców, a na pierwszej godzinie wychowawczej uczniów o: 

1) zasadach oceniania zachowania; 

2) szczegółowych kryteriach oceny zachowania – postaw i zachowań ucznia; 

3) sposobie informowania o postępach i problemach w zachowaniu ucznia (indywidualne konsul-

tacje z wychowawcą, nauczycielami, obowiązkowe zebrania z rodzicami zgodnie z ustalonym 

na dany rok szkolny harmonogramem, zapisy w dzienniku elektronicznym, w razie konieczno-

ści kontakty telefoniczne oraz wezwania rodziców do szkoły; 

4) zasadach ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania; 

5) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. 

2. Potwierdzeniem przekazania powyższych informacji są: protokoły zebrań z listą obecności ro-

dziców na zebraniu oraz tematy godzin wychowawczych.  

3. Zasady ustalania przez wychowawcę klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

1) przestrzeganie kryteriów ocen zachowania; 

2) przestrzeganie zasad ustalania oceny zachowania – ocenę wystawia wychowawca klasy 

z uwzględnieniem opinii innych nauczycieli, samooceny zainteresowanego i opinii zespołu 

uczniowskiego. 

4. Zasady pisemnego informowania rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie 

zachowania: 

1) na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca pisemnie in-

formuje rodziców o przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie zachowania; 

2) w przypadku nieobecności rodzica na obowiązkowym zebraniu, podczas którego przekazy-

wana jest informacja o propozycjach oceny śródrocznej/rocznej zachowania szkoła nie ma ob-

owiązku wysyłania zawiadomienia o zagrożeniu ucznia oceną naganną lub nieodpowiednią li-

stem poleconym; 

3) podpis rodzica na kartce z przewidywaną oceną zachowania jest potwierdzeniem przekazania 

informacji. 

5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho-

wania: 

1) uczeń może wystąpić z prośbą do wychowawcy o podwyższenie o jeden stopień przewidywa-

nej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni (robocze) od 

otrzymania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania; 

2) prośba w formie podania musi zawierać uzasadnienie, a podania bez uzasadnienia nie będą 

rozpatrywane; 
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3) uczeń przedkłada uzasadnienie podwyższenia rocznej oceny zachowania zespołowi uczniow-

skiemu i wychowawcy; 

4) zespół uczniowski wraz z wychowawcą podejmuje decyzję o zasadności przekazania wniosku 

ucznia pod głosowanie klasowego zespołu nauczycieli; 

5) klasowy zespół nauczycieli, rozszerzony o pedagoga szkolnego, na swoim klasyfikacyjnym 

zebraniu, ustala przewidywaną roczną ocenę zachowania ucznia w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos wychowawcy klasowe-

go; 

6) ustalona w powyższym trybie przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego w § 125; 

7) informacje dotyczące wystąpienia ucznia o podwyższenie przewidywanej rocznej klasyfika-

cyjnej oceny zachowania, opinia zespołu uczniowskiego oraz wynik głosowania klasowego 

zespołu nauczycieli muszą być odnotowane przez wychowawcę klasy w dzienniku elektro-

nicznym. 

 

 § 122. 

1. Uczeń lub jego rodzice, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalo-

na niezgodnie z zapisami Statutu lub innymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły. Zastrzeżenia zawierające szcze-

gółowo przedstawione uchybienia w trybie ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

2. W przypadku wpłynięcia zastrzeżenia, Dyrektor Szkoły w ciągu 5 dni roboczych przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostanie, 

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa do-

tyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną oce-

nę klasyfikacyjną zachowania.  

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczą-

cy; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

4. Komisja podejmując decyzję dotyczącą oceny zachowania ucznia zapoznaje się z: 

1) pisemnymi opiniami o zachowaniu ucznia przedstawionymi na piśmie przez nauczycieli 

uczących ucznia; 

2) uwagami i pochwałami dotyczącymi zachowania ucznia, ocenami zachowania wystawionymi 

przez nauczycieli i zespół klasowy zamieszczonymi w dzienniku elektronicznym; 

3) notatkami pedagoga sporządzonymi w dzienniku pedagoga; 

4) notatkami służbowymi sporządzonymi przez nauczycieli w trakcie roku szkolnego; 

5) sporządzoną przez wychowawcę analizę frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyj-

nych, w szczególności liczbą godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych. 

5. Komisja może zasięgnąć opinii o zachowaniu ucznia na terenie szkoły wśród pracowników ad-

ministracji i obsługi. 

6. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń, o których mowa w § 122 ust.1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykła 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komi-

sji. 

7. Ustalona prze komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

8. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się proto-

kół, zawierający w szczególności: 
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1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

9. Protokół, o którym mowa w ust.8, dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

10. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości w trybie ustalania rocznej oceny zachowania 

zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, oddala się. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. Treść de-

cyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy.  

 

Rozdział XIII 

 Tryb i forma przeprowadzania egzaminu poprawkowego, klasyfikacyjnego  

oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

 

§ 123. 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin poprawkowy przygotowuje zestawy eg-

zaminacyjne zgodnie z wymaganiami na ocenę dopuszczającą oraz opracowuje schemat punk-

towania poszczególnych zadań. Przygotowane zestawy pytań i schematy punktowania nauczy-

ciel przedstawia Dyrektorowi do zatwierdzenia.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 

muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki i techniki oraz wychowania fi-

zycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. W części pisemnej obowiązuje uczniów jednakowy zestaw egzaminacyjny. 

5. Do części ustnej nauczyciel przedmiotu przygotowuje tyle zestawów pytań, ilu uczniów przystę-

puje do egzaminu. Uczeń w części ustnej losuje jeden zestaw zadań z kompletu przygotowanych 

zestawów. 

6. 20% przewidzianych punktów przyznaje się za część ustną, a 80% za część pisemną egzaminu. 

7. Osiągnięcie przez ucznia co najmniej 60% punktów łącznie przewidzianych w obydwu częściach 

egzaminu zalicza egzamin na ocenę dopuszczającą. 

8. Czas trwania egzaminu: część pisemna – 45 minut, część ustna: przygotowanie ucznia do odpo-

wiedzi – ok. 10 min., odpowiedź ustna – ok.15 min. 

9. Między częścią pisemną i ustną uczeń ma zapewnioną przerwę, która trwa nie mniej niż 15 min. 

10. Rodzice mogą być obserwatorami na egzaminie poprawkowym swojego dziecka, bez prawa 

interwencji w trakcie egzaminu.  

 

§ 124. 

1. Egzamin poprawkowy wyznacza Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek rodziców lub wycho-

wawcy klasy, który musi być złożony przed zebraniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającym 

wyniki rocznej klasyfikacji i promocji. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia zajęć dydak-

tyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii let-

nich. 

3. Przed zakończeniem roku szkolnego rodzice ucznia są pisemnie informowani o terminie egza-

minu poprawkowego, wymaganiach na ocenę dopuszczającą oraz otrzymują zadania przygoto-

wane przez nauczyciela przedmiotu do wykonania przez ucznia w czasie wakacji. 

 

§ 125. 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: 

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji. 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dy-

rektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

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

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2)  skład komisji; 

3)  termin egzaminu; 

4)  imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się także datę egzaminu poprawkowego 

oraz ustalony stopień.  

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wy-

znaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dy-

rektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna, ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  

7. Uczniowi przysługuje odwołanie od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu po-

prawkowego tylko wtedy, jeżeli zostały naruszone procedury przeprowadzania egzaminu. Ter-

min do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu po-

prawkowego.  

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

wyższej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu po-

prawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne 

ze szkolnym planem nauczania i realizowane są w klasie programowo wyższej. 

10. Uczeń, o którym mowa w ust. 9 ma obowiązek uzupełnienia podstawowych braków w wiado-

mościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela do końca I półrocza nowego roku 

szkolnego. 

 

§ 126. 

1. Rada Pedagogiczna może nie wyrazić zgody na promocję warunkową ucznia do następnej kla-

sy, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu, w przypadku 

ucznia, który: 

1) w sposób drastyczny łamie postanowienia Statutu; 

2) ustawicznie uchyla się od zadań zlecanych przez nauczyciela; 

3) nie zgłasza się na poprawy ocen bieżących w wyznaczonym przez nauczyciela terminie; 

4) ma nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania. 

2. Dokumentacja z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego dołączana jest do arkusza ocen 

ucznia. W arkuszu ocen dokonuje się także zapisu o przeprowadzonym egzaminie i uzyskanej 

ocenie z egzaminu poprawkowego. 

 

§ 127. 

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

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

ności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te za-

jęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin kla-
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syfikacyjny. 

3. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

Rada Pedagogiczna w sytuacji szczególnej może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (po 

uprzednim zapoznaniu się z okolicznościami nieobecności ucznia). 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauczania. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza 

szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia ar-

tystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie 

ustala się oceny zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyłączeniem egzaminu 

klasyfikacyjnego z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, zajęć kompute-

rowych i wychowania fizycznego, gdzie ma formę zadań praktycznych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły po uprzednim jego uzgodnieniu 

z Radą Pedagogiczną, uczniem i jego rodzicami. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakoń-

czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

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

Dyrektora Szkoły. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu prze-

prowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych wskazanego przez Dyrektora Szkoły. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza komisja, powołana 

przez Dyrektora Szkoły w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji; 

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

przeprowadzany ten egzamin. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 6 oraz jego rodzicami, 

liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

14. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny, wskazany przez Dyrek-

tora Szkoły, przygotowuje zestawy egzaminacyjne zgodnie z wymaganiami programowymi dla 

danej klasy oraz opracowuje schemat punktowania poszczególnych zadań. Przygotowany ze-

staw pytań i schemat punktowania nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Szkoły do zatwierdze-

nia. 

15. Zakres materiału obejmuje treści wymagane na oceny od dopuszczającej do oceny celującej 

zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania. 

16. 80 % przewidzianych punktów przyznaje się za część pisemną, a 20% za część ustną egzaminu.  

17. Do części ustnej nauczyciel przedmiotu przygotowuje co najmniej dwa zestawy pytań. Uczeń w 

części ustnej losuje jeden zestaw zadań z kompletu przygotowanych zestawów. 

18. O uzyskanej ocenie klasyfikacyjnej decyduje suma punktów z obu części egzaminu. Jeżeli 

uczeń uzyskał: 

− 100% - otrzymuje ocenę celującą 

− od 99% do 85% - otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

− od 84% do 69% - otrzymuje ocenę dobrą, 

− od 68% do 51% - otrzymuje ocenę dostateczną, 

− od 50% do 35% - otrzymuje ocenę dopuszczającą, 

− od 34% do 0% - otrzymuje ocenę niedostateczną.  

19. Czas trwania egzaminu: część pisemna od 45 do 90 minut (w zależności od specyfiki przedmio-

tu), część ustna: przygotowanie ucznia do odpowiedzi – ok. 10 min., odpowiedź ustna – ok.15 

min. 

20. O długości trwania części pisemnej egzaminu uczeń i jego rodzice zostaną poinformowani wraz 
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z informacją o ustalonym terminie egzaminu. 

21. Między częścią pisemną i ustną uczeń ma zapewnioną przerwę, która trwa nie mniej niż 15 min. 

22. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia – w charakterze obserwa-

torów, bez prawa interwencji. 

23. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2)  imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 

3)  termin egzaminu; 

4)  imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

24. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

25. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz 

ustalony stopień. 

26. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyj-

nych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niekla-

syfikowany albo „nieklasyfikowana”. 

27. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfi-

kacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu 

klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

24. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

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

poprawkowego. 

 

§ 128. 

1. Uczeń ma prawo do przystąpienia do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w przypadku, 

gdy: 

1) uczeń lub jego rodzice zgłoszą zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zo-

stały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen; 

2) zastrzeżenie zostaje zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć eduka-

cyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

§ 129. 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalo-

na niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły po-

wołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - prze-

prowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfika-

cyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin wyznacza Dyrektor Szkoły po wcześniejszym i uzgod-

nieniu go z uczniem i rodzicem.  

3. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczą-

cy;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dy-

rektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
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edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozu-

mieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 

§ 130. 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, 

z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, zajęcia komputerowe i wy-

chowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycz-

nych. 

2. Część pisemną egzaminu przygotowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu zgodnie z wyma-

ganiami programowymi dla danej klasy. 

3. Do części ustnej nauczyciel przedmiotu przygotowuje trzy zestawy pytań. Uczeń w części ustnej 

losuje jeden zestaw zadań z kompletu przygotowanych zestawów.  

4. 80% przewidzianych punktów przyznaje się za część pisemną a 20% za część ustną egzaminu. 

5. Zakres materiału obejmuje treści wymagane na oceny od dopuszczającej do celującej zgodnie 

z Przedmiotowym Systemem Oceniania. 

6. O uzyskanej ocenie klasyfikacyjnej decyduje suma punktów z obu części egzaminu. Jeżeli uczeń 

uzyskał: 

− 100% - otrzymuje ocenę celującą 

− od 99% do 85% - otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 

− od 84% do 69% - otrzymuje ocenę dobrą, 

− od 68% do 51% - otrzymuje ocenę dostateczną, 

− od 50% do 35% - otrzymuje ocenę dopuszczającą, 

− od 34% do 0% - otrzymuje ocenę niedostateczną.  

7. Czas trwania egzaminu: część pisemna – 45 minut, część ustna: przygotowanie ucznia do odpo-

wiedzi – ok. 10 min., odpowiedź ustna – ok.15 min. 

8. Między częścią pisemną i ustną uczeń ma zapewnioną przerwę, która trwa nie mniej niż 15 min. 

9. Rodzice mogą być obserwatorami na sprawdzianie wiadomości i umiejętności swojego dziecka, 

bez prawa interwencji. 

 

§ 131. 

1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szcze-

gólności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia za-

dania praktycznego. 

3. Protokół, o którym mowa w ust.1, wraz z załącznikami dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 132. 

1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedo-

statecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona jedy-

nie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umie-

jętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyzna-

czonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i rodzicami. 
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Rozdział XIV  

Egzamin ósmoklasisty 

 

§ 133. 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu 

uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepeł-

nosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepeł-

nosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egza-

minu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, Dyrek-

tor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może 

zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.  

 

Rozdział XV 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 134. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi, 

pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, logopedę i psychologa. Można także zatrudnić: 

1) nauczyciela wspierającego, posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecz-

nie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

2) asystenta nauczyciela, pomoc nauczyciela. 

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

rębne przepisy. 

3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza Dyrektor Szkoły. Dokument ten sta-

nowi załącznik do umowy o pracę. 

4. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają 

odrębne przepisy. 

5. W szkole powołany jest koordynator do spraw bezpieczeństwa, którego działania mają na celu: 

1) zdiagnozowanie miejsc niebezpiecznych i zagrożeń występujących w szkole oraz w jej okolicy; 

2) systematyczne prowadzenie monitoringu zdarzeń; 

3) podejmowanie działań eliminujących zagrożenia bezpieczeństwa szkoły. 
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§ 135. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Zakres zadań nauczyciela obejmuje w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych i w czasie dyżurów przez niego pełnionych oraz za powierzone mienie; 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

uczniów; 

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane po-

trzeby uczniów; 

7) systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej; 

8) współuczestniczenie w realizacji Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; 

9) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu po klasie VIII. 

3. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do: 

1) dokonania wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowania własnego programu 

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

niowania przez Radę Pedagogiczną oraz zatwierdzenie przez Dyrektora Szkoły; 

2) pisemnego opracowania wymagań programowych na poszczególne oceny w oparciu o podsta-

wę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych; 

3) realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową; 

4) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z obowiązującymi zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 

5) pisemnego, szczegółowego umotywowania śródrocznej, rocznej oceny niedostatecznej 

z przedmiotu nauczania, na żądanie rodziców ucznia; 

6) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form, metod aktywizujących ucznia; 

7) zapoznania się z treściami programów edukacyjno-terapeutycznych, dotyczących uczniów, 

z którymi pracują oraz stosowania się do zaleceń w nich zawartych; 

8) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela; 

9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

10) występowania z wnioskami, za zgodą rodziców o umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym 

indywidualnego programu lub toku nauki; 

11) wykorzystania pomocy naukowych; 

12) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkol-

nych; 

13) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły wyż-

szego stopnia; 

14)  punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć; 

15) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej; 

16) w razie dłuższej lub częstej nieobecności ucznia na zajęciach skontaktowania się z wycho-

wawcą klasy; 

17) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekar-

skich; 

18) uczestniczenia w zebraniach Rad Pedagogicznych i wykonywania jej uchwał; 

19) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego; 

20) udziału w konferencjach przedmiotowo–metodycznych i innych formach doskonalenia zawo-

dowego; 

21) prowadzenie dokumentacji szkolnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami 

wewnątrzszkolnymi; 

22) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych, sposób pełnienia dyżurów określa wewnętrz-

ny Regulamin dyżurów nauczycieli uchwalony przez Radę Pedagogiczną; 
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23) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów i pracowni-

ków, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno–

wychowawczej; 

24) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, sprawowania opieki nad mło-

dymi nauczycielami, zastępowania innych nauczycieli; 

25) podawania na początku każdego roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych dla 

danego poziomu kształcenia; 

26) przestrzegania zasad kontraktu wychowawczego nauczyciel – uczeń; 

27) działań w zakresie diagnozowania jakości pracy szkoły; 

28) eksponowania w trakcie bieżącej pracy z uczniami związku realizowanych treści nauczania  

z treściami programowymi orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; 

29) przygotowania uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach; 

30) realizowania koła zainteresowań i/lub zajęć dodatkowych w ramach możliwości organizacyj-

nych szkoły; 

31) prowadzenia raz w tygodniu konsultacji dla rodziców i/lub uczniów w ustalonym terminie w 

ramach godziny dostępności. 

 

§ 136. 

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od dzwonka rozpoczynającego lekcję aż do jej zakoń-

czenia. 

2. Nauczyciel ma obowiązek pilnowania właściwego zajmowania miejsc przez uczniów oraz kory-

gowania ich postawy w czasie lekcji. 

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów również w czasie zajęć organizo-

wanych poza terenem szkoły. Zajęcia rozpoczynają się od wyjścia uczniów ze szkoły i trwają do 

ich powrotu do budynku szkolnego. 

4. Nauczyciele planujący zajęcia poza terenem szkoły muszą uzyskać akceptację Dyrektora Szkoły 

na zorganizowanie takich zajęć. 

5. Nauczyciele organizujący wycieczki poza miasto winni wypełnić pełną dokumentację wycieczki 

i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły złożyć ją w sekretariacie szkoły. 

 

§ 137. 

Nauczyciel jest uprawniony do: 

1) decydowania w sprawie doboru programu nauczania, metod, form organizacyjnych, podręczni-

ków i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu; 

2) decydowania o treści programu prowadzonego koła przedmiotowego oraz innych form zajęć 

pozalekcyjnych; 

3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów; 

4) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów; 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. 

 

§ 138. 

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych swojej pracy; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych; 

3) skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, 

wycieczkach, imprezach szkolnych i w czasie dyżurów śródlekcyjnych; 

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego oraz w sytua-

cjach kryzysowych; 

5) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kie-

rownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

 

§ 139. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 
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w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfi-

kowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor Szkoły może powoływać zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne ze-

społy problemowo -zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dy-

rektora Szkoły. 

3. Cele i zadania zespołu nauczycielskiego: 

1) wybór zestawu programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) wybór podręczników i materiałów edukacyjnych, które będą obowiązywać we wszystkich od-

działach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych, które obowią-

zywać będą w danym oddziale przez jeden rok szkolny; 

3) współpraca nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowa-

nie treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

dla początkujących nauczycieli; 

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia; 

7) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych, eksperymental-

nych programów nauczania; 

8) dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; 

9) opracowanie i realizowanie szkolnych programów, projektów, przygotowanie imprez i uroczy-

stości szkolnych – we współpracy z innymi nauczycielami. 

 

§ 140. 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczy-

cieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwo-

ści powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

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

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

5. Wychowawca opracowuje kierunki działań i zadań wychowawczych na dany rok szkolny  

w oparciu o Koncepcję pracy szkoły, Roczny program rozwoju szkoły, Program wychowawczo–

profilaktyczny szkoły i Program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. 

6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególno-

ści: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się; 

2) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole oraz między 

uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej; 

5) realizacja zadań wynikających z doradztwa zawodowego; 

6) niezwłoczne informowanie rodziców o każdym przypadku wagarów, a w razie dłuższej lub 

częstej nieobecności ucznia na zajęciach skontaktowanie się z rodzicami ucznia i pedagogiem 

celem wyjaśnienia przyczyny nieusprawiedliwionej absencji. 

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

1) diagnozuje rodzinne i bytowe warunki życia oraz warunki nauki swoich wychowanków ich po-

trzeby i oczekiwania; 

2) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków; 

3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego roz-

wijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; 

4) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych z uwzględnieniem za-

gadnień z zakresu doradztwa zawodowego; 
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5) zapoznaje uczniów i rodziców z obowiązującym w szkole Statutem; 

6) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji 

szczególnych uzdolnień albo z powodu trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest za-

pewnienie indywidualnej opieki; 

7) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo–wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych, 

c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 

d) śledzenia postępów uczniów w nauce; 

8) rozpoznaje i diagnozuje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe 

wychowanków;  

9) wnioskuje o objęcie wychowanków pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

10) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szcze-

gólnych uzdolnień uczniów; 

11) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szcze-

gólności ustala formy udzielania tej pomocy i okres ich udzielania; 

12) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psycholo-

giczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę; 

13) organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia 

zgodnie z harmonogramem spotkań ustalonym na początku każdego półrocza; 

14) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

15) informuje rodziców uczniów niepełnoletnich o planowanych działaniach doradztwa zawodo-

wego, ujętych w Rocznym programie realizacji doradztwa zawodowego; 

16) współpracuje z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich 

dzieci oraz zaprasza rodziców – jako przedstawicieli zawodów – do współpracy ze szkołą w 

ramach realizacji zadań z doradztwa zawodowego. 

8. Wychowawca prowadzi dokumentacje dotyczącą klasy zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, 

przestrzegając terminów wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. 

9. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze stro-

ny Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psycho-

loga a także placówek specjalistycznych i instytucji oświatowych oraz naukowych. 

 

§ 141. 

W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do ob-

owiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudno-

ści / zdolności uczniów; 

3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edu-

kacyjnych uczniów; 

4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli pro-

wadzących zajęcia w klasie; 

6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszczęcie 

postępowania zgodnie z zasadami określonymi w Statucie. 

7) złożenie wniosku do Dyrektora Szkoły o uruchomienie odpowiednich form pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej uczniowi; 

8) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku; 

9) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu spo-

łecznym, koordynuje udzielanie pomocy takiemu uczniowi we współpracy z pedagogiem szkol-
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nym; 

10) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

11) informowanie rodziców o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i postępach 

ucznia; 

12) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

13) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy; 

14) współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu dokonania ewaluacji oraz 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych; 

15) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych.  

 

§ 142. 

1. Rodzice i uczniowie w uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na zmianę wychowawcy. 

2. Zmiana wychowawcy może nastąpić, gdy: 

1) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży do Dyrektora rezygnację z tej funkcji; 

2) do Dyrektora Szkoły wpłynie od Rady Rodziców pisemny wniosek o zmianę wychowawcy 

klasy. 

3. Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

4. Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów 

wobec wychowawcy oraz podpisanie ich przez osoby domagające się tej zmiany. 

 

§ 143. 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny. 

2. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka.  

3. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga sprawuje Dyrektor Szkoły. 

4. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym badań przesiewowych oraz diagnozowa-

nie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązy-

wania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne 

uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

5) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, w tym 

działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych 

z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków za-

stępczych i nowych substancji psychoaktywnych; 

6) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształ-

ceniem specjalnym; 

7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowi-

sku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

8) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 

9) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–

pedagogicznej; 

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

wych; 

11) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów; 
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12) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wycho-

wawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

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

w trudnej sytuacji życiowej; 

14) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania; 

15) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i 

możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń w ramach We-

wnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

16) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz dziecka i ucznia;  

17) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z Programu wychowawczo-profilaktycznego; 

18) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, Poradni psycho-

logiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

19) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych Programów Edu-

kacyjno-Terapeutycznych; 

20) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

21) realizowanie działań wynikających z programu doradztwa zawodowego. 

5. Gabinet pedagoga znajduje się na pierwszym piętrze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się 

godziny dyżuru pedagoga. 

 

§ 144. 

1. Psycholog szkolny w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich 

rzecz, realizuje: 

1) zajęcia w ramach zadań związanych z: 

a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym badań przesiewowych, dia-

gnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-

chofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu  szkoły, 

b) udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci, objętych 

kształceniem specjalnym, 

d) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i mło-

dzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzy-

kownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji psychotro-

powych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, 

2) zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego,  

3) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 

§ 145. 

1. Pedagog specjalny w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich 

rzecz, realizuje: 

1) zajęcia w ramach zadań związanych z: 

a) rekomendowaniem Dyrektorowi Szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia: 

− aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu szkoły, 

− dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

b) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 
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przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym ba-

rier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) wspieraniem nauczycieli w: 

− rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnic-

two w życiu szkoły, 

− udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

− dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduka-

cyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

− doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

d) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

e) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży ob-

jętych kształceniem specjalnym,  

f) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydak-

tycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofi-

zyczne ucznia, 

g) udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 

2) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 

§ 146. 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

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

nu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nau-

czycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-

chofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjono-

waniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły. 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

5) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów w zakresie doty-

czącym zaburzeń mowy i komunikacji; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

 

§ 147. 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monito-

rowania efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szko-

ły;   

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycz-

nym;   

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-

chofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjono-

waniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6)  udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 

7)  dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów w zakresie obję-

tym obszarem pomocy terapeuty; 

8)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozy-

cji, uzdolnień, zainteresowań i mocnych stron uczniów; 

9)  podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wy-

chowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców; 

10) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

11) włączanie treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w prowadzone za-

jęcia dla uczniów; 

 

§ 148. 

1. Doradca zawodowy/nauczyciel koordynator doradztwa zawodowego w szkole: 

1) systematyczne diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i słuchaczy na 

działania związane z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 

ustawy Prawo Oświatowe; 

3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym z nauczycielami wychowawcami 

opiekującymi się oddziałami, psychologami i/lub pedagogami, Program realizacji wewnątrz-

szkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny oraz koordynuje jego realiza-

cję; 

4) wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psycho-

logów i pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w Programie realizacji we-

wnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w danym roku szkolnym; 

5) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, 

aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 

poziomu kształcenia;  

6) prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem roz-

poznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

7) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) monitoruje realizację w szkole Programu wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego na dany 

rok szkolny; 

9) współpracuje z rodzicami: 

a) organizując spotkania, podczas których podejmowana jest problematyka związana z wybo-

rem przez ich dzieci dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,  

b) prowadząc konsultacje indywidualne, 

c)  przekazując dane i informacje dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych w okolicy oraz 

lokalnego rynku pracy. 

 

§ 149. 

Inne osoby zatrudnione w szkole - pielęgniarka: 

1) współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji 

działań związanych z doradztwem zawodowym; 

2) udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych 

przez uczniów; 
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3) organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształ-

towania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów. 

 

§ 150. 

1. W szkole utrzymane jest stanowisko głównego księgowego i kierownika administracyjno–

gospodarczego. 

2. Kierownik administracyjno–gospodarczy kieruje zespołem pracowników obsługi. Określa dla 

nich zadania i odpowiedzialność w formie zakresów czynności, a także tworzy im warunki pracy 

zgodne z przepisami bhp. 

3. Zakres czynności i obowiązków dla kierownika administracyjno-gospodarczego opracowuje 

Dyrektor Szkoły. 

4. Uprawnienia kierownika administracyjno–gospodarczego: 

1) jest członkiem kierownictwa szkoły, reprezentuje pracowników niepedagogicznych; 

2) ocenia pracę swoich podwładnych, wnioskuje o awans, premię, nagrody i kary podległych so-

bie pracowników; 

3) ustala tygodniowy i dzienny harmonogram prac i obsługi oraz sporządza dla nich harmonogram 

urlopów; 

4) podpisuje dokumenty wynikające z zakresu czynności i odpowiedzialności posługując się 

imienną pieczątką. 

5. Odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za dyscyplinę, poziom i atmosferę pracy swoich podwład-

nych, bieżące zabezpieczenie budynku i wyposażenie szkoły, sprawność urządzeń przeciwpoża-

rowych, elektrycznych, oszczędność materiałów, energii i środków finansowych przeznaczonych 

na zakupy (po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem) oraz grzeczną i uprzejmą obsługę intere-

santów. 

 

Rozdział XVI 

Uczniowie szkoły 

 

§ 151. 

1. Do szkoły podstawowej przeprowadza się nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

i zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustawie Prawo Oświatowe. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie: 

1) zamieszkali w obwodzie szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia; 

2) uczniowie spoza obwodu, ale zameldowani w obrębie Gminy Miasta Szczecin – za zgodą or-

ganu prowadzącego. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej szkoły pod-

stawowej, na podstawie wniosku, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szko-

ła dysponuje wolnymi miejscami, a organ prowadzący wyrazi na to zgodę. O przyjęciu kandyda-

ta decyduje spełnienie dodatkowych kryteriów uchwalonych przez Radę Miasta Szczecin na da-

ny rok szkolny oraz powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna. 

4. Przyjęcie do szkoły ucznia spoza obwodu wymaga zawiadomienia Dyrektora Szkoły, w której 

obwodzie uczeń zamieszkuje. 

5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzo-

wym, w którym kończy ono 7 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkol-

nego:  

6. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje Dy-

rektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

7. Uczniowie szkoły podlegają obowiązkowi szkolnemu do 16 roku życia i obowiązkowi nauki do 

18 roku życia. 

8. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię psycholo-

giczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do 

końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
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9. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnię-

ciu opinii Poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców. 

10. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. 

11. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie jego trwania, 

jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podsta-

wy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocz-

nych egzaminów klasyfikacyjnych. 

12. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 12, następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfi-

kacyjnych albo ich nie zdał; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

13. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły, 

prowadząc księgę ewidencji dzieci. 

14. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 

15. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu eg-

zekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nie-

usprawiedliwione nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 152. 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

2) ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa; 

3) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych, 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami; 

4) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami pato-

logii społecznej oraz poszanowania, godności i nietykalności osobistej; 

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

6) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także świa-

topoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób; 

7)  zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi wymaganiami oraz 

do uzyskania od nauczycieli i wychowawców niezbędnych informacji o formach poszerzania i 

pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności; 

8) zapoznania przez nauczyciela przedmiotu z Przedmiotowym Systemem Oceniania; 

9) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

10) zwolnienia z wszelkich form kontroli przez okres trzech dni po powrocie z dłuższej, uspra-

wiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 7 dni; 

11) ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadanie domowe, które powinno uwzględ-

niać psychiczne i fizyczne możliwości ucznia; 

12) efektywnego wypoczynku w czasie świąt i ferii, bez obciążania go zadaniami pisemnymi; 

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organiza-

cjach szkolnych; 

14) rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz organizowania działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami; 
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15) zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołania się od ustalonych ocen w terminie 

i trybie, który określa rozdział XI; 

16) rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego 

poszanowania stron; 

17) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze 

swoimi umiejętnościami; 

18) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

19) korzystania z doraźnej pomocy medycznej; 

20) redagowania gazetki szkolnej; 

21) organizowania razem z nauczycielami imprez klasowych i szkolnych zgodnie z harmonogra-

mem imprez szkolnych i Planem wychowawczo-profilaktycznym klasy. 

22) nauczania indywidualnego w domu w przypadku uzyskania orzeczenia przez lekarza i Porad-

nię psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia; 

23) uzyskania pomocy w nauce – w miarę możliwości szkoły - ze strony nauczyciela, wycho-

wawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców - zarówno w przypadku 

zagrożenia oceną niedostateczną jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości 

i rozwoju zainteresowań; 

24) realizowania indywidualnego programu lub toku nauki wg programu dostosowanego do jego 

uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych na każdym etapie edukacyjnym zgodnie 

z obowiązującymi przepisami MEN na wniosek rodziców, wychowawcy klasy, nauczyciela 

i za zgodą Dyrektora Szkoły; 

25) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez szko-

łę; 

26) skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia grupowego; 

27) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego; 

28) korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

według określonych zasad: 

a) w czasie zajęć dydaktycznych i przerw urządzenie elektroniczne jest wyłączone i schowane, 

b) obowiązuje zakaz nagrywania rozmów i filmów oraz wykonywania zdjęć bez zgody osób, 

których wizerunek lub głos jest dokumentowany, 

c) uczeń może skorzystać ze swojego telefonu na terenie szkoły (w czasie przerw lub lekcji) jeśli 

nauczyciel, pod którego opieką się znajduje, wyrazi na to zgodę, 

d)  w razie konieczności skontaktowania się z rodzicami, czy omówienia ważnej sprawy, uczeń 

może skorzystać z telefonu szkolnego, znajdującego się w sekretariacie szkoły, 

e) w przypadku, gdy uczeń złamie zasady korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły, ma obowiązek złożenia wyłączonego telefonu (lub innego urządzenia elektroniczne-

go) w depozycie u Wicedyrektora/Dyrektora Szkoły, 

f) zdeponowany telefon zostaje wydany uczniowi tego samego dnia po zakończeniu przez zain-

teresowanego ucznia obowiązkowych zajęć dydaktycznych i w godzinach pracy Wicedyrek-

tora/Dyrektora Szkoły, 

g) nieprzestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektro-

nicznych ma wpływ na ustalaną uczniowi ocenę zachowania; 
 

§ 153. 

1. Prawa ucznia są zgodne z Konwencją Praw Dziecka. 

2. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi 

w ciągu 14 dni do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 
 

§ 154. 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy od-

działu. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora Szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem 

Samorządu Uczniowskiego. 
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4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są uczniowi ze wskazaniem 

właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrze-

nia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę w formie pisemnej otrzymuje pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy.  

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje 

również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 
 

§ 155. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, a w szczególno-

ści: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym: 

a) przestrzegać ustalonych zasad w czasie lekcji (m.in. punktualnie przybywać na zajęcia, jed-

nak nie wcześniej niż 15 minut przed ich rozpoczęciem i oczekiwać spokojnie na rozpoczę-

cie lekcji przed drzwiami klasy i pamiętać o tym, że lekcja kończy się na wyraźny sygnał na-

uczyciela), 

b) w czasie trwania lekcji uczniowi nie wolno przebywać na korytarzach szkolnych, lecz ma 

obowiązek oczekiwać na swoje zajęcia w szatni lub przed wejściem głównym, 

c) usprawiedliwić nauczycielowi swoje spóźnienie niezwłocznie po wejściu do klasy, 

d) brać aktywny udział w lekcji; 

2) realizować plan lekcji i zajęć; 

3) przestrzegać zapisów zamieszczonych w rozdziale IX; 

a) przygotować się i przynieść materiały wymagane do testu, pracy klasowej, sprawdzianu, 

b) brać udział w teście, pracy klasowej, sprawdzianie, chyba że ważne przyczyny usprawiedli-

wiają jego nieobecność, 

c) poprawić pracę klasową, sprawdzian lub napisać w innym terminie, według zasad ustalo-

nych przez nauczyciela, 

d) starannie i sumiennie wykonywać zadania domowe, a w przypadku ich braku – niezwłocz-

nie zgłaszać ten fakt nauczycielowi, 

e) starannie prowadzić wszystkie obowiązkowe notatki, zgodnie z wymogami nauczycieli; 

4) uzupełniać braki wynikające z absencji; 

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

6) przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pra-

cowników szkoły, dbać o kulturę języka; 

7) szanować godność i nietykalność osobistą kolegów i koleżanek; 

8) okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a w szczególności witać się 

i żegnać z pracownikami szkoły, rozmawiając nie trzymać rąk w kieszeni,  

9) używać zwrotów grzecznościowych wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników admini-

stracji i obsługi; 

10) przeciwstawiać się przejawom brutalności i znieważania siebie i innych; 

11) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: 

a) przestrzegać zaleceń nauczycieli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie zajęć, im-

prez szkolnych, wycieczek, przerw śródlekcyjnych, 

b) przebywać podczas przerw na odpowiednim korytarzu (oddział przedszkolny i edukacja 

wczesnoszkolna – górny hol, kl. 4-5 – dolny korytarz, kl. 6-8 – górny korytarz (uczniowie 

mogą schodzić jedynie do biblioteki, stołówki), 

c) w okresie, gdy warunki pogodowe pozwalają na spędzanie przerw na świeżym powietrzu, 
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uczniowie mogą wyjść na teren szkolny (sygnałem dla dyżurujących nauczycieli i dla 

uczniów, do wyjścia z budynku szkolnego są otwarte drzwi przy s. 1), ale powinni przeby-

wać tylko w miejscach nadzorowanych przez nauczycieli dyżurujących, 

d) powinni zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z dostępnego 

sprzętu rekreacyjno – sportowego oraz nie mogą niszczyć zieleni, 

e) korzystać z „siłowni pod chmurką” tylko pod opieka nauczyciela, 

f) podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem 

bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły, 

g) wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,  

h) po ostatniej lekcji w danym dniu przejść do szatni, spokojnie ubrać się zwracając szczególną 

uwagę na bezpieczeństwo innych przy otwieraniu szafek, następnie opuścić szkołę, 

i) respektować regulaminy pracowni przedmiotowych, 

j) zgłaszać złe samopoczucie wychowawcy, innemu nauczycielowi lub pielęgniarce szkolnej, 

k) szanować mienie szkoły, 

l) bez zgody nauczyciela nie wchodzić do pokoju nauczycielskiego, 

m) dbać o honor i tradycje szkoły; 

12) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. 

2. Za umyślne zniszczenie/uszkodzenie mienia szkolnego lub własności kolegów uczeń ponosi karę 

dyscyplinarną, a jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.  

3. Ucznia obowiązują trzy typy stroju szkolnego: codzienny, galowy i sportowy. Uczeń ma obo-

wiązek nosić strój galowy w czasie: apeli z okazji uroczystości szkolnych i państwowych, uro-

czystego rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, reprezentowania szkoły na konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, egzaminach szkolnych lub uroczystościach okazjonalnych (jeżeli ta-

ką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna). 

4. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt - spódnica lub długie spodnie w ciemnych barwach i biała bluzka; 

2) dla chłopców – długie, ciemne spodnie i biała koszula. 

5. W czasie zajęć wychowania fizycznego (i innych zajęć sportowych), zawodów i imprez sporto-

wych obowiązuje właściwy strój sportowy, określony przez nauczyciela wychowania fizyczne-

go. 

6. W czasie zajęć lekcyjnych, wycieczek szkolnych i rajdów obowiązuje strój codzienny: 

1) strój codzienny powinien być czysty, zadbany i skromny (to znaczy bluzki: nieprześwitujące, 

bez dużych dekoltów, zakrywające ramiona, brzuch i plecy, spódnice lub spodenki zakrywa-

jące uda), obuwie wygodne, na płaskiej i jasnej podeszwie;   

2) ubrania nie mogą reklamować napojów alkoholowych, papierosów i innych używek, oraz nie 

mogą być z nadrukiem zawierającym obraźliwe lub wulgarne obrazy czy sformułowania. 

7. Ucznia obowiązują: 

1) włosy czyste, uczesane, niefarbowane, jeśli długie muszą być spięte; 

2) paznokcie naturalne, czyste, stosunowo krótkie, bez lakieru i kolorowych zdobień; 

3) całkowity zakaz makijażu (z wyjątkiem okazji typu bal karnawałowy, dyskoteka, insceniza-

cje).  

8. Dopuszcza się skromną i bezpieczną biżuterię. Kolczyki (przylegające do ucha) dozwolone są 

tylko w uszach. Pozostałe kwestie dotyczące biżuterii regulują przedmiotowe systemy oceniania 

z wychowania fizycznego. 

9. Na terenie budynku szkoły uczniowie przebywają bez nakrycia głowy. 

10. Zgodnie z wydanym zarządzeniem Dyrektora Szkoły na terenie budynku szkoły uczeń zobo-

wiązany jest nosić obuwie zmienne na jasnej podeszwie. 

11. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. 

12. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających zdrowiu i życiu. 

13. W okresie ustalonym przez Dyrektora Szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni, 

w której nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.  

14. Uczniowie w czasie przerw i zajęć lekcyjnych nie mogą opuszczać terenu szkoły (z wyjątkiem 
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zajęć zorganizowanych poza terenem szkoły i pod opieką nauczyciela). 
 

§ 156. 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę i wzorową postawę uczniowską; 

2) wybitne osiągnięcia w nauce; 

3) reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach; 

4) zajęcie czołowych miejsc w konkursach, zawodach, olimpiadach, przeglądach; 

5) efektywną i systematyczną pracę w ramach kół naukowych; 

6) za dzielność i odwagę. 

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły; 

3) list pochwalny dla rodziców; 

4) dyplom uznania; 

5) nagroda rzeczowa; 

6) świadectwo z wyróżnieniem; 

7) tytuł „NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” dla absolwenta szkoły podstawowej. 

3. Znaczące osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie 

szkolnym. Wykaz osiągnięć wpisywanych na świadectwie zamieszczany jest każdego roku na 

stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

4. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, 

że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

5. Nagrody na wniosek Rady Pedagogicznej przyznaje Dyrektor, a finansowane są przez Radę Ro-

dziców, z budżetu szkoły lub przez sponsorów. 

6. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który 

czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść zastrzeżenia 

do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.  
 

§ 157. 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu uczeń może być ukarany. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie pisemne nauczyciela lub wychowawcy w dzienniku elektronicznym; 

2) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy lub rodziców i wycho-

wawcy; 

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

4) zawieszenie w przywilejach ucznia (udział w wycieczkach pozaprogramowych, wyjściach, 

dyskotekach, konkursach, zawodach sportowych) na czas określony, jednak nie dłuższy niż do 

końca roku szkolnego; 

5) czasowe lub stałe przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły; 

6) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie; 

7) pozbawienie funkcji pełnionych w szkole; 

8) obniżenie oceny zachowania; 

9) skreślenie z listy uczniów (w przypadku ucznia, który ukończył 18 rok życia i nie realizuje ob-

owiązku szkolnego). 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być sto-

sowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt. 1, 6 i 8 nakłada Dyrektor. 

5. O nałożonej karze informuje się rodziców z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natych-

miastowym. 

6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może 

wnieść rodzic w ciągu 2 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5. 

7. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jej otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest 
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ostateczne. 

8. Od kary wymierzonej przez Dyrektora uczeń może się odwołać w formie pisemnej za pośrednic-

twem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły w terminie 

dwóch dni od dnia uzyskania kary. 

9. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem, a w uzasadnionych przypadkach z powołanymi przez 

siebie członkami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu trzech dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) warunkowo zawiesić wykonanie kary. 

10. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie. 

11. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o karne przeniesienie 

ucznia do innej szkoły. 

12. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 11 następuje, jeżeli uczeń: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie; 

2) dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia; 

3) wchodzi w kolizję z prawem; 

4) w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę; 

5) używał lub rozprowadzał narkotyki; 

6) demoralizuje innych uczniów. 

13. Uczeń, który dopuścił się wykroczeń naruszających postanowienia zawarte w niniejszym Statu-

cie i jest spoza rejonu szkoły, może zostać przeniesiony do szkoły, w obwodzie której zamiesz-

kuje. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia między szkołami. 

14. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 11, w okoliczno-

ściach określonych w ust. 12, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym 

przez nauczyciela, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców. 
 

§ 158. 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora Szkoły, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej 

uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora 

zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń 

nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

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

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

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

uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

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

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 
 

Rozdział XVII 

Organizacja doradztwa zawodowego. 
 

§ 159. 

1. Za realizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada Dyrektor. 

2. Doradztwo zawodowe realizują wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej: szkolny doradca za-

wodowy, psycholog, pedagog, nauczyciel-bibliotekarz, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotowi, a także inni pracownicy szkoły, jak np. pielęgniarska szkolna. 

3. Przy realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z rodzicami oraz 

może współpracować z pracodawcami, placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami 
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kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwia-

jącymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, szkołami 

prowadzącymi kształcenie zawodowe, Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówka-

mi doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.  

4. Doradztwo zawodowe jest realizowane na podstawie prowadzonej cyklicznie diagnozy potrzeb 

uczniów w tym zakresie. 
 

§ 160. 

1. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 

3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęciach z wychowawcą. 

2. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się Program realizacji wewnątrzszkolnego doradz-

twa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

3. Program, o którym mowa w ust. 2, opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub na-

uczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez Dy-

rektora Szkoły.  

4. Dyrektor Szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 2. 
 

§ 161. 

1. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych 

działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

2. Doradztwo zawodowe prowadzone jest za pośrednictwem wielu zróżnicowanych aktywności, 

takich jak zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki za-

wodoznawcze, udział w targach edukacyjnych i targach pracy, spotkania (z przedstawicielami 

zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami), wolontariat. 

3. Doradztwo zawodowe realizowane jest:  

1) w oddziałach przedszkolnych i obejmuje preorientację zawodową,  

2) w klasach I-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

i obejmuje orientację zawodową,  

3) w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogól-

nego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 

4) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się klasą; 

6) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci i uczniów śro-

dowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowa-

dzących kształcenie zawodowe i innych. 
 

§ 162. 

1. Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji doradztwa zawodowego są: 

1) Poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

2) Powiatowy Urząd Pracy; 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego; 

4) Ochotniczy Hufiec Pracy; 

5) organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji; 

6) przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych; 

7) rodzice; 
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8) inne osoby wspierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakła-

dów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), absolwen-

ci szkoły. 
 

Rozdział XVIII 

Opieka zdrowotna i stomatologiczna 
 

§ 163. 

1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę 

zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.  

2. Profilaktyczna opieka zdrowotna i opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do 

ukończenia 19. roku życia. 

3. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 

1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; 

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie. 

4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna. 

5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 

6. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad 

uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. 

7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi 

uczniami. 
 

§ 164. 

1. Pielęgniarka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profi-

laktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole.  

2. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umo-

wie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  

3. Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony 

w ust. 2. 

4. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w § 130 f. ust. 1-2, są obo-

wiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.), w 

szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej 

opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godno-

ści uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych. 

5. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana 

w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.  

6. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach 

z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o pra-

wie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5, złożonego w formie pisemnej do świad-

czeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie do-

stępnym w szkole.  

7. Opieka stomatologiczna, w której organizowaniu pośredniczy szkoła, wymaga pisemnej zgody 

rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 

9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o oprawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę 

wyraża się przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. 

8. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub z niepełnosprawnością, wymaga pi-

semnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia 

opieką. 
 

§ 165. 

1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje: 

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia; 

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku ży-

cia. 
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2. Dyrektor Szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad ucznia-

mi współpracuje z: 

1) podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami; 

2) rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu 

o procedury organizacyjne postępowania. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub z niepełnosprawnością, wymaga pi-

semnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia 

opieką. 

4. Pielęgniarka szkolna współpracuje z Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 

Współpraca polega na: 

1) podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, 

z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia 

uczniów danej szkoły; 

2) doradzaniu Dyrektorowi Szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji 

posiłków i warunków sanitarnych w szkole.  

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły pielęgniarka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na zebraniu Rady Pedagogicznej, z zachowaniem prawa 

do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów. 
 

§ 166. 

1. Opieka nad uczniem przewlekle chorym lub uczniem z niepełnosprawnością w szkole jest 

realizowana przez pielęgniarkę szkolną.  

2. W celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub uczniami z niepeł-

nosprawnością w szkole pielęgniarka szkolna albo higienistka szkolna współpracuje z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, pełnoletnimi uczniami oraz Dyrektorem i pracowni-

kami szkoły. 

3. Współpraca ta obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem dostosowanego do sta-

nu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynno-

ści podczas pobytu ucznia w szkole. 

4. Podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez 

pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców. 

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

temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub uczniów z niepełnospraw-

nością, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów. 
 

Rozdział XIX 

Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 
 

§ 167. 

1. Szczegółowy zapis dotyczący nauczania i organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograni-

czenia funkcjonowania szkoły określa rozdział XX. 

2. W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły 

z powodu nałożonej kwarantanny czy izolacji, ich kompetencje w zakresie komunikacji z orga-

nem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego, zapewnienia bieżącego funkcjonowania 

szkoły przejmują nauczyciele wskazani przez Dyrektora w drodze zarządzenia. 
 

§ 168. 

Dyrektor Szkoły: 

1) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań 

placówki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na drodze zarządzenia; 

2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby eduka-

cyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów; 

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodzi-

ców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 
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4) ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowe-

go, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 
 

§ 169. 

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

mają charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania po-

stępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest nie-

możliwa do kontynuowania. 

3. Sposoby sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły ujęte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania każdego przedmiotu. 

4. Wagi i procentowe progi ocen na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pozosta-

ją bez zmian. 

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu/informacji przesyłanych przez nauczyciela, jego rodzic 

informuje o tym wychowawcę, który wraz z Dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi 

materiałów edukacyjnych. Niewykonanie zadań w terminie wskazanym przez nauczyciela (bez 

wcześniejszego powiadomienia przez rodzica lub ucznia) oznacza konsekwencje opisane w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

6. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców w terminie wynikającym z 

harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

7. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie. 

8. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się w Przedmiotowym 

Systemie Oceniania. 
 

Rozdział XX. 

Procedura kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie w czasie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 
 

§170. 

Procedura kształcenia na odległość określa organizację realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 39 

im. Arkadego Fiedlera w Szczecinie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty.  
 

§ 171. 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania dydaktyczne, wychowaw-

cze i opiekuńcze są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada Dyrektor Szkoły. 

3. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami a rodzicami uczniów jest dzien-

nik elektroniczny. Podstawowym narzędziem komunikacji między uczniem a nauczycielem jest 

komunikator w ramach szkolnej platformy e-learningowej. 

4. Dopuszcza się inne metody komunikacji (np.: Facebook, Messenger, sms, telefon) przyjęte 

wspólnie przez nauczyciela, uczniów i rodziców danej grupy lub klasy. 

5. W Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie ustala się jednolity system kształcenia na odległość 

w formie platformy e-learningowej jako obszaru roboczego do współpracy uczniów i nauczycie-

li, gromadzenia i przekazywania zbiorów, zadań, informacji, prowadzenia lekcji na żywo, odsy-

łania prac uczniowskich nauczycielom do kontroli. 

6. Dla każdego oddziału, klasy zakładane są kursy z poszczególnych przedmiotów. Nowe lekcje 

udostępniane są z zachowaniem tygodniowego rozkładu lekcji lub zajęć. 

7. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do umieszczania w założonych kursach materiałów eduka-

cyjnych i informacji dotyczących metod i form realizacji omawianych treści programowych. 

8. Wychowawca klasy przekazuje informacje uczniom i/lub rodzicom o dostępie do platformy e-

learningowej. 
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9. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach nauczania indywidualnego zobowiązany jest indywi-

dualnie ustalić metody i formy pracy z uczniem i/lub rodzicem, dostosowując je do możliwości 

ucznia wynikających ze wskazań Poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli poziom funk-

cjonowania ucznia na to pozwala uczeń również korzysta z platformy e-learningowej. 

10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w 

szczególności z wykorzystaniem: 

1) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez mini-

stra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl; 

2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu mini-

strowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

4) innych niż wymienione w ust. 1) -3) materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

11. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do analizy wskazywanego materiału przed udostępnieniem 

go uczniom. 

12. Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia me-

dyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności 

w domu ucznia, wiek i etap rozwoju dziecka/ucznia, a także sytuację rodzinną. 

13. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego, z wyko-

rzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole. 

14. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych kształcenia na 

odległość, mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę klasy, a wychowawca 

informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli przedmiotowców. 

15. Dla uczniów bez dostępu do komputera, Internetu nauczyciele ustalają formę przekazania mate-

riałów do nauki np. przez przygotowanie zestawu materiałów edukacyjnych w formie wydru-

ków. 

16. Po uzgodnieniu z Dyrektorem, w zależności od skali potrzeb i ilości posiadanego sprzętu, istnie-

je możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ze szkoły na podstawie umowy użyczenia 

lub możliwość udostępnienia uczniowi urządzeń do nauczania zdalnego na terenie szkoły. 

17. W klasach 4 -8 zajęcia odbywają się w systemie mieszanym: lekcje w trybie synchronicznym 

i asynchronicznym. Lekcje na żywo (w trybie synchronicznym) organizowane są z następują-

cych przedmiotów: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, chemia, fizyka, biologia, hi-

storia, geografia, przyroda, zajęcia z wychowawcą.  

18. Ilość godzin planowanych do realizacji w trybie synchronicznym uwzględnia zasady bezpiecz-

nej pracy przy komputerze ucznia oraz możliwości techniczne szkoły. 

19. Zajęcia z przedmiotów nie wyszczególnionych w pkt. 17 niniejszego paragrafu realizowane są 

głównie w formie asynchronicznej („statycznej”), co umożliwia uczniowi samodzielne zarzą-

dzanie czasem pracy oraz zastosowanie dłuższych przerw regeneracyjnych w pracy przy kom-

puterze. 

20. Lekcje w formie statycznej udostępniane są w godzinach porannych, najpóźniej do godziny 

8.00. 

21. Lekcje realizowane w trybie synchronicznym - na żywo- trwają 30 minut, pozostałe 15 minut 

przeznaczone jest na konsultacje z uczniami - według aktualnych potrzeb.  

22. Monitorowanie aktywności i pracy uczniów odbywa się na żywo w różnej formie np. odpyty-

wania, quizów, testów, na podstawie wykonanych i przesłanych do nauczyciela zadań oraz ana-

liz raportów z platform edukacyjnych, na których pracują uczniowie. 

23. Materiał stanowiący część lekcji (przy pracy asynchronicznej) uczeń ma obowiązek opracować 

tego samego dnia do godziny 24.00. 

24. Czas na zadania domowe każdy nauczyciel ustala indywidualnie i podaje do wiadomości ucz-

niom na lekcji, na której zadanie jest zadawane. 

25. Obecność na zajęciach na żywo nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym na pod-

stawie przejawianej przez ucznia aktywności (zgłoszenie obecności w formie ustnej – uczeń je-

http://www.epodreczniki.pl/
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śli ma sprawny mikrofon – zgłasza swoją obecność po wywołaniu przez nauczyciela, jeśli mi-

krofon chwilowo nie działa – pisze na czacie publicznym i zgłasza tym samym problem z mi-

krofonem). Pozostałe obecności nauczyciele zaznaczają po przeanalizowaniu aktywności na 

platformie edukacyjnej (oraz logów danego ucznia). 

26. Uczeń, aby została uznana obecność – musi wejść na konkretny temat i go realizować (lekcje 

w trybie asynchronicznym) lub musi wejść na lekcję online i realizować ją od początku (do-

puszczalne spóźnienie 5 minutowe) do końca jej trwania.  

27. W przypadku problemów, technicznych uczeń niezwłocznie zgłasza to nauczycielowi przed-

miotu lub wychowawcy.  

28.  Problemy techniczne może zgłosić również rodzic po zakończeniu zajęć danego dnia. Uczeń 

spóźniony na lekcję online musi odnotować swoją obecność na czacie publicznym danej lekcji 

lub w innej formie (np. ustnej) zasygnalizować, że rozpoczyna korzystanie z lekcji. 

29. Za spóźnienie uznaje się nieobecność do 10 minut. Pozostałe sytuacje (spóźnienia ponad 

10 minut) będą rozstrzygane indywidualnie. Rodzic ma prawo taką nieobecność-spóźnienie 

usprawiedliwić, a uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości. 

30. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na którejś z form kontroli - spraw-

dzian, kartkówka (inna praca indywidualna w czasie ograniczonym) uczeń otrzymuje z tej kate-

gorii ocenę niedostateczną. 

31. Wszystkie zadania zlecone przez nauczyciela w ramach lekcji, na której uczeń nie był obecny – 

należy niezwłocznie uzupełnić. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej (5 dni 

i więcej) przysługują 3 dni na nadrobienie zaległości. 

32. Lekcje online prowadzone są według określonego planu. Zajęcia realizowane w trybie synchro-

nicznym - na żywo w danym tygodniu zaznaczane są kolorem czerwonym. 

33. W klasach 1-3 zajęcia odbywają się w trybie asynchronicznym. Dodatkowo przynajmniej dwa 

razy w tygodniu organizowane są spotkania na żywo - konsultacje online. Liczbę spotkań i ich 

terminy ustala wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem. 

34. Rozpowszechnianie wizerunku nauczycieli i innych uczniów bez ich zgody jest bezprawne. 

Podczas prowadzenia lekcji online nauczyciel udostępnia swój wizerunek tylko uczniom, z któ-

rymi prowadzi zajęcia. Dotyczy to również lekcji, które zostały nagrane. Lekcja taka jest udo-

stępniona tylko dla konkretnych uczniów do celów edukacyjnych. Zakazane prawnie jest roz-

powszechnianie bez zgody nauczyciela nagrań lub zdjęć z lekcji w Internecie, na portalach spo-

łecznościowych itp. Wszelkie nadużycia w tym zakresie będą zgłaszane odpowiednim organom. 
 

§172. 

1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, kla-

sach powinien uwzględniać w szczególności: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów; 

4) łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

2. Zagadnienia dla uczniów powinny być tak dobrane, aby czas wykonania polecenia nie wymagał 

od ucznia zbyt długiego czasu korzystania z narzędzi multimedialnych. 

3. Nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania ilości oraz selekcji przekazywanych zagadnień 

i zadań, aby zachować zasady higieny pracy uczniów. 
 

§ 173. 

1. Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględnia potrzeby edukacyjne i moż-

liwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem spe-

cjalnym. 

2. Dyrektor Szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i/lub rodzicami. 

3. Nauczyciele zgłaszają pojawiające się problemy Dyrektorowi lub Wicedyrektorowi Szkoły, ucz-

niowie – wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu, rodzice – wychowawcy klasy lub 

Dyrektorowi Szkoły. 
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4. Nauczyciele zobowiązani są do codziennego, zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy, odbie-

rania poczty służbowej i wiadomości wysyłanych przez ustalony przez Dyrektora komunikator. 

5. Nauczyciel w godzinach określonych w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest w stałej gotowości do pracy. 

6. Każdy uczeń i/lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, co-

dziennie w godzinach wynikających z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dy-

daktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przy wykorzystaniu komunikatora na e-

dzienniku lub w innym czasie i formie ustalonej między nauczycielem a uczniami i/lub rodzica-

mi. 

7. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposo-

bów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych. 

8. Pedagog szkolny prowadzi konsultacje indywidualne stacjonarnie w szkole lub online po wcze-

śniejszym umówieniu telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny. 
  

§ 174. 

1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu nauczania, tak aby dosto-

sować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Modyfikacja programu nauczania wymaga zgłoszenia do Dyrektora Szkoły, w formie pisemnej. 
 

§ 175. 

1. Nauczyciele dokumentują swoją pracę w formie ustalonej w placówce obowiązującej w trak-

cie nauczania stacjonarnego. 

2. Informację o sposobach realizacji treści programowych z przedmiotów realizowanych w trybie 

asynchronicznym, nauczyciele umieszczają na platformie e-learningowej w przygotowanych dla 

każdej klasy/grupy kursach. 
 

§ 176. 

1. Postępy uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów jest monitorowa-

ny. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są przez podej-

mowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie 

się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia. 

3. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się w formach ujętych w rozdziale IX Sta-

tutu i Przedmiotowych systemach oceniania, z zastrzeżeniem, że sposób zastosowania danej 

formy musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Uczeń musi być powiadomiony przez nauczyciela o rodzaju aktywności podlegającej ocenie. 

5. Sprawdziany, kartkówki (praca samodzielna w ograniczonym czasie) nauczyciel organizuje 

w trakcie lekcji na żywo. Dopuszczalna jest również forma testu/quizu weryfikującego wiedzę 

uczniów, do wykonania danego dnia w ograniczonym przedziale czasowym. 

6. Poprawa otrzymywanych ocen bieżących jest możliwa w formie i dniu ustalonym z nauczycie-

lem danego przedmiotu nauczania. 

7. Nauczyciel oceniający ucznia musi uwzględniać pojawiające się trudności techniczne w związku 

z kształceniem na odległość i dostosować sposoby sprawdzenia wiedzy i umiejętności do indy-

widualnych sytuacji. 

8. Oceny uczniów nauczyciel niezwłocznie wpisuje do dziennika elektronicznego. 

9. Uczeń ma prawo do zgłoszenia braku wykonania zadania ze względu na stan zdrowia lub inną 

przyczynę, z tym, że informacja ta, musi być potwierdzona przez rodzica. 

10. Rodzice informowani są o postępach swoich dzieci przez wpisy w dzienniku elektronicznym 

lub, w razie konieczności, w indywidualnej formie kontaktu ustalonej z nauczycielem przedmio-

tu lub wychowawcą. 

11. Rodzice codziennie mają obowiązek śledzić wpisy w dzienniku elektronicznym (nieobecności, 

uwagi, oceny) i w przypadku jakichkolwiek sygnałów o nieobecnościach na zajęciach czy nie 

wywiązywaniu się ze zleconych zadań - niezwłocznie podejmować interwencję. 
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§ 177. 

1. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej realizują zadania samodzielnie lub z pomocą rodziców, 

a w szczególności:  

1) nawiązuję kontakty z wychowawcą i nauczycielami; 

2) organizują naukę własną w domu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w pracy z komputerem i 

w Internecie, zachowując zasady higieny pracy (m.in. przerwy na odpoczynek); 

3) przekazują nauczycielowi wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania; 

4) odsyłają do oceny nauczycielowi wskazane przez niego prace i zadania; 

5) przestrzegają zasad kultury słowa w komunikacji z nauczycielami i rówieśnikami. 

2. Do zadań uczniów klas IV-VIII (samodzielne lub z pomocą rodziców) należy w szczególności: 

1) bieżące nawiązywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami; 

2) organizowanie nauki własnej w domu; 

3) uczenie się w miarę możliwości lokalowych rodziny w stałym miejscu; 

4) odsyłanie nauczycielowi w ustalonym terminie określonym kanałem komunikacyjnym wyko-

nanych prac; 

5) przekazywanie wychowawcy wszelkich wątpliwości co do własnych umiejętności i możliwo-

ści technicznych wykorzystywanego sprzętu komputerowego oraz dostępności do środków 

komunikacji informatycznej; 

6) przekazywanie nauczycielowi wszelkich wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania; 

7) dbanie o ład i porządek w miejscu pracy; 

8) pamiętanie o wietrzeniu pomieszczenia, w którym uczeń przebywa; 

9) dbanie o zdrowie i higienę pracy (m. in przerwy na odpoczynek); 

10) wykonywanie prac w taki sposób, aby przeplatać zadania z przedmiotów matematycznoprzy-

rodniczych i humanistycznych, przedmiotami artystycznymi i ćwiczeniami fizycznymi; 

11) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie m.in. poprzez: 

a) zabezpieczanie swojego komputera poprzez używanie silnych haseł dostępu, 

b) nieinstalowanie dodatkowych aplikacji i oprogramowania z niesprawdzonych źródeł, 

c) korzystanie z e-maila nie otwierając wiadomości od nieznanych adresatów, 

d) upewnianie się czy komputer ma odpowiednie zabezpieczenie antywirusowe, 

e) zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku pojawiających się w Internecie prób wy-

łudzenia danych dostępowych, np.: loginów i haseł, 

f) uważne czytanie pojawiających się komunikatów. 

g) przestrzeganie kultury słowa w komunikacji z nauczycielami i rówieśnikami. 
 

§ 178. 

1. Do zadań rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 należy w szczególności: 

1) zorganizowanie w miarę możliwości stanowiska do zdalnego uczenia się; 

2) docenianie chęci i kreatywności dziecka do nauki; 

3) zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy; 

4) wspieranie dzieci w wykonaniu zadanych prac (w tym pomoc i kontrola w przypadku stwier-

dzenia niesystematycznej pracy dziecka); 

5) utrzymywanie w miarę możliwości organizacyjnych i czasowych kontaktu z wychowawcą 

i nauczycielami; 

6) regularne kontrolowanie postępów i frekwencji oraz zachowania dziecka na podstawie infor-

macji zamieszczanych w e-dzienniku; 

7) czuwanie, aby dziecko odbyło zaległe formy aktywności – w razie potrzeby podejmowanie 

kontaktu z nauczycielem przedmiotu przez dziennik elektroniczny. 

8) kształtowanie u dziecka odpowiedzialności za wykonywane samodzielnie prace; 

9) niezwłoczne (tego samego dnia) sygnalizowanie wychowawcy klasy (lub nauczycielowi 

przedmiotu) trudności organizacyjno-technicznych i zgłaszanie ewentualnych niedyspozycji 

zdrowotnych dziecka uniemożliwiających udział w nauczaniu zdalnym; 

10) usprawiedliwianie nieobecności dziecka do 7 dni roboczych, zgodnie z ogólnie obowiązują-

cymi w szkole przepisami. 
 






