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Podstawy prawne: 
♦ Akt założycielski – Uchwała Nr XXVIII/231/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Tczew; 
♦ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 
♦ 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 
z późn. zm.); 
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§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie. 
2. Siedzibę Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie jest 
budynek nr 8 położony przy ulicy Władysława Jagiełły . 
3. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany 
skrót nazwy. 
4. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową Nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Tczewie jest Gmina Miejska w Tczewie, mająca swoją siedzibę przy Placu Piłsudskiego 1, 
83-110 Tczew. 
5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty mający swoją siedzibę 
przy ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk. 
6. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielony na dwa etapy 
edukacyjne: 
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna; 
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII; 
7. W strukturze szkoły do dnia 31 sierpnia 2019 roku funkcjonują klasy dotychczasowego 
Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie do czasu wygaśnięcia tych 
klas. 
8. Ilekroć w statucie użyto słowa: 
1) Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 
2) szkoła, jednostka – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 4 im. Kardynała 
Wyszyńskiego w Tczewie; 
3) dyrektor szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. 
Kardynała Wyszyńskiego w Tczewie; 
4) rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
5) uczniowie kl. IV – VIII – należy przez to rozumieć uczniów kl. IV – VIII Szkoły 
Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Wyszyńskiego w Tczewie oraz uczniów klas II – III 
dotychczasowego Gimnazjum Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie. 

 
§ 2 

Cele i zadania szkoły 
 
1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 
poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 
2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy 
Prawo oświatowe, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym 
Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, 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 niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 
rewalidacyjnych; 
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3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym 
czasie; 
4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  
5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 
w szkołach i placówkach; 
6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
3. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Edukacja 
na tym etapie jest ukierunkowana na zaspokojenie naturalnych potrzeb rozwojowych ucznia. 
4. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:  
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 
przyjaciele);  
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
i etnicznej;  
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 
osób;  
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  
5)rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 
i wnioskowania;  
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 
edukacji;  
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 
przygotowania własnego warsztatu pracy;  
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
5. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole 
podstawowej to: 
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;  
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie 
myślenia matematycznego;  
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych 
źródeł;  
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  
6) praca w zespole i społeczna aktywność;  
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju 
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§ 3 
Sposób wykonywania zadań szkoły 

 
1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo 
oświatowe i jako szkoła publiczna: 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 
uczniów zamieszkałych poza obwodem; 
3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej; 
6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami  
w tym zakresie; 
7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 
2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 
ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 
1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy  
i Świata; 
2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę 
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, 
rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne; 
3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły 
poprzez zapewnienie: 
a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów; 
c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, 
w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 
pełnosprawnymi; 
e) zapewnienie przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania  
i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi; 
5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 
zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych 
oraz kołach zainteresowań; 
6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek  
i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, 
a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 
prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 
7) dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP. 
3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 
uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.  
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§ 4 
1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 
1) szkolny zestaw programów nauczania; 
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 
tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 
programowej. 
3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 
i rodziców. 
4. Program Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w terminie 30 dni 
od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie 
o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę 
Rodziców.  
5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczo-
Profilaktycznego, rozumianego jak w ust. 4, program ten ustala Dyrektor szkoły 
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 
Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców 
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 

§ 5 
Działalność innowacyjna 

 
Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 
zakresem: 
1. kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 
2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 
3. realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 
oraz nauczycieli 
4. stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, 
oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności innowacyjnej. 

 
§ 6 

Działalność eksperymentalna 
 
1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne to 
nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 
poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 
2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 
może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 
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3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 
warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 
eksperymentalnych. 
4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 
być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 
planowanych działań. 
5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 
6.Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada 
Pedagogiczna. 
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 
2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentów na jej prowadzenie 
w szkole, w przypadku, gdy założony eksperyment nie były wcześniej opublikowane. 
Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z opisem jej 
zasad oraz zgodą autora lub zespołu autorskiego eksperymentu, o której mowa w ust. 7 pkt.  
1-3, Dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę 
planowanie rozpoczęcie eksperymentu. 
8. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 
eksperymentu przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, eksperyment zostaje 
wprowadzony. 

 
§ 7 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 
w zakresie działalności innowacyjnej 

 
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem: - pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów; 
1) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  
2) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich  
3) wpływa na integrację uczniów  
4) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki. 
3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły 
i rady rodziców.  
4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne. 
 

§ 8 
Organizacja wolontariatu szkolnego 

 
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. Cele i sposoby działania: 
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 
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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. 
4. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 
edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 
5. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione 
na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 
6. 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. 

 
§ 9 

Formy pomocy dla uczniów 
 

Uczniowi z przyczyn rodzinnych, rozwojowych lub losowych jest potrzebna pomoc 
i wsparcie Szkoła zobligowana jest świadczyć formy opieki i pomocy uczniom: 
1. pomoc materialna; 
2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności  
w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. 
 

§ 10 
Pomoc materialna 

 
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 
cel. 
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) 
lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak  
i motywacyjnym. 

 
§ 11 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 
ćwiczeniowymi w szkole 

 
1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych 
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych  
w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 
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2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 
mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 
edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 
materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 
edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika 
lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 
 

§ 12 
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 
1. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 
korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 
2. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła 
nawiązuje współpracę z: 
1) inspektorem ds. nieletnich; 
2) kuratorem sądowym; 
3) Policyjną Izbą Dziecka; 
4) Pogotowiem Opiekuńczym; 
5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 
Poprawczymi; 
6)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 
 

§ 13 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 
1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 
oraz nauczycielom.  
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 
4. 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 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynikających w szczególności; 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania i emocji; 
4) ze szczególnych uzdolnień; 
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5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
7) z choroby przewlekłej; 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 
podnoszenia efektywności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych zajęć 
o charakterze terapeutycznym, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne; 
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
7) warsztatów; 
8) porad i konsultacji; 
7. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, 
o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia 
łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 
ucznia. 
8. 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. 
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) Dyrektora szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 
6) pielęgniarki szkolnej; 
7) pomocy nauczyciela; 
8) Poradni; 
9) pracownika socjalnego; 
10) asystenta rodziny; 
11) kuratora sądowego; 
12) asystenta nauczyciela; 
13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
10. Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 



 

  

11  

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 
w życiu szkoły; 
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu szkoły,  
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 14 
Doradztwo zawodowe 

 
1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów. 
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod 
pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 
3. Doradztwo prowadzone jest w następujących formach: 
1) zajęcia z wychowawcą klasy; 
2) zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego; 
3) udzielanie porad rodzicom przez wychowawców, doradcę zawodowego, pedagoga 
szkolnego; 
4) warsztatów dla uczniów. 
4. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora realizuje następujące zadania z doradztwa 
zawodowego: 
1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe 
dla danego poziomu kształcenia; 
3) prowadzi zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia 
roli zawodowej; 
4) koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę;  
5) współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
6) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 15 
Organy szkoły 

 
Organami szkoły są: 
1. Dyrektor Szkoły; 
2. Rada Pedagogiczna; 
3. Rada Rodziców; 
4. Samorząd Uczniowski; 
 

§ 16 
Dyrektor szkoły 

 
1. Kompetencje Dyrektora: 
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały rady szkoły lub rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących;  
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 
za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 
i gospodarczą obsługę szkoły; 
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  
9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia;  
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi  
i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 
realizacji tej opieki; 
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje  
w sprawach:  
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły;  
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły 
lub w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły. 
3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi  
w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 
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3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów  
i wychowanków; 
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę. 
4. 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;  
 

§ 17 
Rada Pedagogiczna 

 
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w szkole. 
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,  
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.  
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 
członków rady pedagogicznej.  
6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  
7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole 
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;  
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły  
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych.  
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10. Rada pedagogiczna ponadto: 
1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian 
2) ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami 
statutu szkoły.  

 
§ 18 

Rada Rodziców 
 

1. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej 
funkcji szkoły. 
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
wybranych w tajnych w szkołach wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 
oddziału. 
3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 
1) uchwalanie Regulaminu Rady; 
2) programu wychowawczo- profilaktycznego; 
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania szkoły; 
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 
5) opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 
4. Rada Rodziców może: 
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 
nauczyciela stażysty; 
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkolnych; 
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły; 
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  
w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad 
oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 
6. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 
każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;  
w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; 
do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 

 
§ 19 

Samorząd Uczniowski 
 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu 
są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 
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1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami; 
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 
zainteresowań; 
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 
z dyrektorem szkoły; 
6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu. 
7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 
wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin 
wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 
§ 20 

Warunki współdziałania organów szkoły  
 

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły. 
2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących 
życia szkolnego. 
3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach 
lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły. 
4. W sprawach spornych, w których jedną ze stron jest uczeń, ustala się, co następuje: 
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy, który rozstrzyga sporne kwestie; 
2) jeżeli drugą stroną jest wychowawca, to uczeń może zgłosić swoje zastrzeżenia 
do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem gospodarza klasy. 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem tej 
organizacji z ramienia Rady Pedagogicznej rozmawia z wychowawcą i uczniem, który wniósł 
skargę i wspólnie rozstrzygają sporne kwestie; 
3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora lub wicedyrektora, którego decyzje 
są ostateczne. 

 
§ 21 

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

 
1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania 
i profilaktyki. 
2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów 
i rodziców oraz zebrania. 
3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie 
może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  
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4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału  
w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą 
oddziału w innym terminie. 
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy 
i szkole; 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
oraz przeprowadzania egzaminów; 
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 
i przyczyn trudności w nauce: 
a) na zebraniach, 
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej  
z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez 
nauczyciela, 
c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 
dzieci; 
5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 
prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

 
§ 22 

Organizacja szkoły 
 
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 
31 sierpnia następnego roku. 
2. W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 
powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy 
dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają 
się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 
3. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. 
4. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I – VIII. 
 

§ 23 
 
1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji szkoły lub przedszkola opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 
21 kwietnia danego roku. 
2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 
29 maja danego roku,  
3. Organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza niezwłocznie - po zasięgnięciu 
ustawowych opinii – zmiany do zaopiniowanego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola 
przygotowanego odpowiednio przez dyrektora szkoły lub przedszkola. 
4. 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 
prowadzonych w grupach, 
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b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,  
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
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 
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych 
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.  

 
§ 24 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań 
powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych 
szkoły. 
3. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziale klasy powinny być dostosowane do wieku 
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
4. W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych 
lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację 
nauczania w klasach łączonych. 
5. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem pełni 
drugi wychowawca oddziału wybierany na początku każdego roku szkolnego. 

 
§ 25 

 
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy 
czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym 
przez dyrektora szkoły. 
2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III szkoły podstawowej 
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć,  
o którym mowa w ust. 1. 
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 3  
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 
4. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie 
więcej niż 25 uczniów. 
5. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału 
klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli 
liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 4. 
6. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor 
szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5, zwiększając liczbę uczniów 
w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 4. 



 

  

18  

7. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 6 i 7,  
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 
9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 
10. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, 
w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności 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 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 
3) pomoc nauczyciela. 
11. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 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 
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 
specjalistów, lub 
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta, lub 
3) pomoc nauczyciela. 
12. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie 
oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej. 
13. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba uczniów 
w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach 
liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 
30 uczniów; 
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w 
grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 
26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej 
lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba 
uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale 
integracyjnym lub specjalnym - nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów 
niepełnosprawnych. 
14. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od 
realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt 
i chłopców. 
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§ 26 
 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę: 
1) sale dydaktyczne; 
2) pracownie komputerowe; 
3) gabinet higienistki; 
4) pomieszczenia biblioteczne; 
5) kuchnię i jadalnię; 
6) archiwum; 
7) sekretariat; 
8) gabinety dla dyrektora i wicedyrektorów; 
9) gabinety dla pedagogów i psychologa; 
10) siłownię; 
11) salę gimnastyczną wraz z zapleczem; 
12) obiekty sportowe, 
13) inne pomieszczenia pomocnicze; 
14) miasteczko Ruchu Drogowego. 
 

§ 27 
 

Świetlica 

1. Integralną część Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie 
stanowi świetlica szkolna. Jej organizację oraz zadania wychowawcy świetlicy określa 
Regulamin Świetlicy. 
2.  Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej 
niż 25 uczniów. 

 
§ 28 

 
Biblioteka 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela. 
2. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy 
w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin biblioteki. 
4. Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: 
kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej. 
5. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 
z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 
6. Biblioteka szkolna: 
1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia książki i inne źródła informacji; 
2) umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza bibliotekę; 
3) uczestniczy w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej; 
4) wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania; 
5) rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi 
zainteresowaniami uczniów; 
6) udostępnia zbiory biblioteczne uczniom i innym osobom na warunkach ogólnie przyjętych. 
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§ 29 
Organizacja biblioteki szkolnej 

 
1. Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. 
2. Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków 
bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły a uzupełniane 
dotacjami z innych źródeł. 
3. Biblioteka szkolna gromadzi następujące materiały: 
1) książki: wydawnictwa informatyczne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez 
Szkołę kanonu, literaturę naukową i popularnonaukową, 
2) beletrystykę, 
3) przepisy oświatowe i szkolne, 
4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów, 
5) nośniki elektroniczne, 
6) inne pomoce dydaktyczne w miarę potrzeb. 
 

§ 30 
Zadania nauczyciela bibliotekarza 

 
1. Nauczyciel biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie: 
1) udostępnianie zbiorów, 
2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury, prowadzenie 
rozmów na temat przeczytanych książek, 
3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 
4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej, 
5) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły poprzez współpracę 
z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów. 
2. Nauczyciel biblioteki prowadzi prace organizacyjno – techniczne w następującym 
zakresie: 
1) gromadzenie zbiorów, 
2) ewidencje zbiorów i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
3) selekcję i konserwację zbiorów, 
4) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki. 
5) wdrażanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania zbiorów, bibliotecznych, 
a także do efektywnego poszukiwania informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych, 
6) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, a także informowanie uczniów 
i nauczycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach. 
3. Nauczyciel biblioteki rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów 
oraz wyrabia i rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez: 
1) zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych, 
2) organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych, konkursów czytelniczych, 
3) rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury, 
4) organizowanie konkursów pięknego, głośnego czytania, 
5) organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych, 
6) organizowanie konusów plastycznych w oparciu o przeczytane książki, 
7) organizowanie konkursów na własną twórczość literacką. 
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§ 31 
Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

 
1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im korzystania 
z prawa do: 
1) bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki; 
2) uzyskania porad czytelniczych; 
3) uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych, konkursach, oglądania wystaw; 
4) wypożyczenia książek zgodnie z regulaminem biblioteki; 
5) prośby o prolongowanie książek; 
6) rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania z różnych źródeł 
informacji, korzystania z księgozbioru podręcznego; 
7) wyjaśniania z bibliotekarzem wszelkich problemów dotyczących wypożyczania książek. 
2. Obowiązki uczniów: 
1) dbanie o wypożyczone książki, 
2) zapoznanie się z regulaminem biblioteki, 
3) przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie biblioteki. 
 

§ 32 
 
1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy 
w szczególności: 
1) umawiania się na lekcje biblioteczne, 
2) zapisywania nowych uczniów do biblioteki, 
3) udzielania wychowawcom, polonistom, informacji dotyczących stanu czytelnictwa, 
posiadanych lektur, 
4) organizowania księgozbioru podręcznego w pokoju nauczycielskim, 
5) konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism, 
6) informowania nauczycieli i uczniów o ich prawach i obowiązkach, 
7) zapoznania z regulaminem biblioteki. 
2. Obowiązki nauczycieli i wychowawców: 
1) uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania Regulaminu biblioteki, 
2) pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zniszczone i zagubione, 
3) współpraca z bibliotekarzem w rozbudzaniu potrzeby czytania, 
4) współudział w realizacji lekcji bibliotecznych, 
5) znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu, 
6) współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego. 
 

§ 33 
 
1. Rodzice uczniów Szkoły mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach 
określonych w regulaminie. 
2. Rodzice mają prawo do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz do omawiania 
z Dyrektorem i bibliotekarzem spraw dotyczących ich dziecka, a mianowicie: 
1) wypożyczeń, 
2) zwrotów, 
3) sposobu postępowania w przypadku zniszczenia książki przez ich dziecko, 
4) sposobu postępowania w przypadku zgubienia książki przez ich dziecko. 
3. Rodzice mogą zwrócić książki do biblioteki za swoje dziecko. 
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4. Rodzice mogą również wypożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore i samo nie może 
dotrzeć do biblioteki. 
 

§ 34 
Współpraca z innymi bibliotekami 

 
Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania 
kultury. Współpraca ta obejmuje: 
1) wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących działalności bibliotek, szkoleń i innych 
spraw) z różnymi bibliotekami, 
2) wymianę czy przekazywanie książek, czasopism, materiałów audiowizualnych, 
3) organizowanie konkursów międzybibliotecznych, branie udziału w konkursach 
międzybibliotecznych, 
4) podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących promowania czytelnictwa, 
5) korespondencję, komunikację z rozmaitymi instytucjami upowszechniającymi kulturę, 
która w szczególności dotyczy pozyskiwania zbiorów, informacji i innych ważnych dla 
biblioteki spraw. 

 
§ 35 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. l, 
określają odrębne przepisy. 
3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. 
Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 
 

§ 36 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 
za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
2. Do obowiązków nauczyciela należy: 
1) przestrzeganie zapisów statutowych; 
2) zapoznawanie się i przestrzeganie aktualnych przepisów prawa oświatowego; 
3) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 
4) dbanie o poprawność językową uczniów; 
5) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami 
6) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych; 
7) służenie pomocą nauczycielom odbywających staż pedagogiczny; 
8) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt; 
9) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 
10) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania; 
11) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 
form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
12) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 
13) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy; 
14) zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły usterek; 
15) na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów; 
16) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem i regulaminem  



 

  

23  

17) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu; 
 
 

§ 37 
 
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, 
wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. 
2. Pracą zespołu kieruje wybrany przez ten zespół i zatwierdzony przez Dyrektora 
przewodniczący. 
3. Do zadań zespołu należy między innymi: 
1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji; 
2) wybór obowiązujących podręczników i przedstawienie ich do zaakceptowania przez Radę 
Pedagogiczną; 
3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie 
rozwoju uczniów; 
4) opracowanie planu pracy szkoły; 
5) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania; 
6) przeprowadzanie szkolnych konkursów i zawodów sportowych; 
7) planowanie i organizowanie samodoskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 

§ 38 
 
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, 
by wychowawca pełnił swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) 
w ciągu całego etapu edukacyjnego, chyba że: 
1) Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy; 
2) sam nauczyciel wniesie umotywowaną prośbę o zmianę. 
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 
2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka; 
3) prowadzenie zgodnie z przepisami podstawowej dokumentacji szkolnej (dziennika 
lekcyjnego i arkuszy ocen) swojej klasy; 
4) wypisywanie świadectw szkolnych; 
5) pisanie opinii na temat wychowanków dla potrzeb Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
i innych organów państwowych. 
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 powinien: 
1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków; 
2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wy- 
chowanie prorodzinne; 
3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 
oddziaływań wychowawczych; 
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 
wychowawczych; 
5) współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i Poradnią Psychologiczno- 
Pedagogiczną; 
6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 
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8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.; 
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i 
poszanowaniu godności osoby ludzkiej; 
10) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce 
i zachowaniu się ucznia; 
11) powiadamiać rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanym dla ucznia 
śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym nie później niż miesiąc przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 
12) organizować i prowadzić zebrania z rodzicami uczniów (wywiadówki). 

 
§ 39 

Szkolna służba zdrowia 
 

Szkolna służba zdrowia odpowiada za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan 
higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, 
współdziałających w realizacji swoich obowiązków z dyrektorem szkoły, nauczycielami  
i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia  
 

§ 40 
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

 
1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.  
4. Ocenianie uczniów ma na celu: 
1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 
oraz o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 
co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej; 
6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
 

§ 41 
Informowanie rodziców na początku roku 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 
z zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  
i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 
3. O postępach i trudnościach ucznia w nauce może informować rodziców (prawnych 
opiekunów): 
1) wychowawca na podstawie zapisów w dzienniku lekcyjnym oraz informacji nauczycieli 
uczących: 
a) na zebraniach z rodzicami uczniów; 
b) w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami konkretnego ucznia; 
c) w nagłych przypadkach - telefonicznie. 
4. Nauczyciel uczący danego ucznia poprzez informację w zeszycie przedmiotowym 
lub dzienniczku ucznia. 
5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 
§ 42 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 
tym wymaganiom. 
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 
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2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia; 
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów; 
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 
opinii. 
4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 
ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 
podstawowej. 
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii. 
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  
10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie 
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 
albo „zwolniona”. 
 

§ 43 
Uzasadnianie oceny i wgląd do prac 

 
1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 
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a) śródroczne i roczne, 
b) końcowe. 
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi. 
4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 
zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia 
lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 
dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 
oceniania ucznia. 

 
§ 44 

 Klasyfikacja śródroczna i roczna 
 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze). 
2. Uczeń podlega klasyfikacji: 
1) śródrocznej i rocznej; 
2) końcowej. 
3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie. 
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. 
5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, 
że w oddziałach klas I- III w przypadku: 
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  
z tych zajęć; 
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 
zajęć. 
6. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 
najwyższej; 
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych; 
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole 
danego typu. 
8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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11. W oddziałach klas I- III  
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć 
dla mniejszości narodowej, są ustalane według skali określonej w ust. 12 pkt 2; 
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna i roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi 
12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 
1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony  
w statucie szkoły; 
2)  Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania są ustalane według skali: 
a) stopień celujący                 - 6, 
b) stopień bardzo dobry - 5, 
c) stopień dobry  - 4, 
d)  stopień dostateczny - 3, 
e) stopień dopuszczający      - 2, 
f) stopień niedostateczny      - 1. 
13. Stopnie, o których mowa w ust. 12 pkt 2 lit. a - e są ocenami pozytywnymi natomiast 
negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 12 pkt 
2 lit. f. 
14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne 
oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródroczna i roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje. 
15. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 
muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 
wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 
20. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 
lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 
pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 
§ 45 

Ocenianie bieżące 
 

1. 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. 
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2. Osiągnięcia edukacyjne uczniów mogą być sprawdzane poprzez: 
1) odpowiedzi ustne, 
2) kartkówki z bieżącego materiału, 
3) pisemne sprawdziany i prace klasowe po zamkniętej partii materiału, 
4) ćwiczenia praktyczne, 
5) prace domowe, 
6) prowadzenie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń; 
7) posługiwanie się środkami dydaktycznymi obowiązkowymi dla danego przedmiotu; 
8) pracę i aktywność na lekcji. 
3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne. 
1) poziomy wymagań: 
 
 
Wymagania 
konieczne (K) 

Wymagania 
podstawowe (P) 

Wymagania 
rozszerzające (R) 

Wymagania 
dopełniające (D) 

Wymagania 
wykraczające (W) 

Dotyczą  
zapamiętania 
podstawowych 
wiadomości i 
nabycia  
minimalnych 
umiejętności. 

Dotyczą  
zrozumienia 
wiadomości i 
nabycia  
podstawowych 
umiejętności. 

Dotyczą  
stosowania 
wiadomości i 
umiejętności w 
sytuacjach  
typowych. 

Dotyczą 
stosowania 
wiadomości i 
umiejętności w 
sytuacjach 
problemowych. 

Dotyczą  
zrozumienia i 
stosowania 
wiadomości i 
umiejętności dużo 
wykraczających 
poza pełen zakres 
treści kształcenia. 

Uczeń potrafi  
odtworzyć przy 
po- mocy 
nauczyciela treści i 
czynności 
praktyczne o  
niewielkim stopniu 
trudności. Zdobyte 
wiadomości i 
umiejętności są 
niezbędne do  
dalszego  
kontynuowania 
nauki  
danego przedmiotu 
i przydatne w 
życiu codziennym. 

Uczeń rozumie 
oraz potrafi przy 
niewielkiej  
pomocy 
nauczyciela 
wyjaśnić  
posługując się w 
zasadzie 
poprawnym  
językiem danego 
przedmiotu pod- 
stawowe  
zagadnienia ujęte 
w treściach 
programów 
nauczania.  
Potrafi wykonać 
podstawowe 
zadania 
praktyczne. 

Uczeń potrafi bez 
pomocy  
nauczyciela 
zakomunikować 
wiedzę z danego 
przedmiotu spójnie 
i jasno, posługując 
się w pełni 
poprawnym 
językiem tego 
przedmiotu. Uczeń 
potrafi 
samodzielnie 
rozwiązywać lub 
wykonywać 
typowe zadania 
teoretyczne i  
praktyczne, 
korzystając przy 
tym ze środków 
dydaktycznych. 

Uczeń potrafi  
rozwiązywać 
postawione przed 
nim zadania 
problemowe, 
złożone pod 
względem 
naukowym 
oraz wykonywać 
skomplikowane 
zadania  
praktyczne. 

Uczeń potrafi 
twórczo i naukowo 
rozwiązywać za- 
dania problemowe 
wykraczające poza 
obowiązujący pro- 
gram nauczania w 
sposób  
Niekonwencjonal-
ny. 



2) Ocenianie: 
Ocenę celującą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę bardzo dobrą 
otrzymuje uczeń,  
który: 

Ocenę dobrą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę 
dostateczną 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Ocenę 
dopuszczającą 
otrzymuje uczeń, 
który: 

Posiada wiadomości 
i umiejętności 
wykraczające poza 
program nauczania. 
Umie formułować 
problemy i dokonuje 
analizy lub syntezy 
nowych zjawisk. 
Osiąga sukcesy w 
konkursach 
pozaszkolnych. 
Sprostał 
wymaganiom 
KPRDW. 

W pełnym zakresie 
opanował 
wiadomości 
i umiejętności pro- 
gramowe. 
Zdobytą wiedzę 
potrafi zastosować 
w nowych 
sytuacjach. 
Jest samodzielny 
–korzysta z różnych 
źródeł wiedzy. 
Sprostał 
wymaganiom KPRD. 

Opanował  
w dużym  
zakresie  
wiadomości 
określone 
programem 
nauczania. 
Sprostał 
wymaganiom 
KPR. 

Opanował 
w podstawowym 
zakresie  
wiadomości  
i 
umiejętności 
określone 
programem. 
Sprostał 
wymaganiom 
KP. 

Ma braki w 
wiadomościach   
i umiejętnościach 
określonych  
programem, 
a braki te nie 
przekreślają 
możliwości 
dalszej nauki. 
Sprostał 
wymaganiom K. 

 
4. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z konkretnych przedmiotów 
znajdują się w sekretariacie i bibliotece szkoły. 
5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 5 dni od uzyskania informacji 
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z danego zajęcia edukacyjnego, mogą 
poprosić na piśmie nauczyciela tego zajęcia o umożliwienie otrzymania oceny wyższej 
niż zaproponowana, jeśli uczeń ten spełnił następujące warunki: 
a. systematycznie uczęszczał na dane zajęcia edukacyjne, a wszystkie nieobecności na nich 
były usprawiedliwione chorobą własną lub szczególnym przypadkiem losowym; 
b. wykazywał właściwy stosunek do danego przedmiotu; 
c. nie unikał bieżącego oceniania w normalnym trybie. 
6. Nauczyciel przedmiotu określa formę, w jakiej uczeń może wykazać się spełnieniem 
wymagań edukacyjnym na wyższą ocenę. 
7. Uczeń, który spełnił warunki określone w ust.8 i 6 otrzymuje wyższą niż przewidywana 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
 

§ 46 
 
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom; 
8) udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe; 
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2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne; 
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
4. Kryteria ocen klasyfikacyjnych zachowania 
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe warunki: 
a) Stosunek do obowiązków szkolnych 
− przestrzega statutu, przepisów szkolnych i innych zarządzeń; 
− jest obowiązkowy, sumienny i rzetelnie przygotowany do lekcji; 
− jest aktywny, samodzielny i twórczy (wszechstronnie rozwija swoje zainteresowania); 
− jest przykładem w systematycznym punktualnym uczęszczaniu na wszystkich zajęciach  
szkolnych (ma wszystkie godziny nieobecne i spóźnienia usprawiedliwione); 
− nie posiada żadnej uwagi negatywnej; Kultura osobista 
− wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, także poza szkołą; 
− jest samokrytyczny, potrafi wyciągać wnioski dotyczące swojego zachowania; 
− umie w sposób kulturalny przedstawiać swoje zdanie; 
− jest uczciwy w codziennym postępowaniu; 
− jego wygląd jest zgodny z wizerunkiem; 
− nie ulega nałogom; 
b) Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska 
− jest kreatywny, zgłasza pomysły przydatne w pracy wychowawcy, klasy, samorządu 
szkolnego; 
− wykonuje przykładnie obowiązki związane z przydzieloną funkcją; 
− reprezentuje i sławi imię szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 
różnych szczebli lub uczestniczy w przedsięwzięciach ekologicznych; 
c) Postawy wobec innych ludzi i mienia społecznego 
− szanuje mienie własne, szkolne i innych; 
− okazuje szacunek pracownikom szkoły, uczniom i innym ludziom; 
− reaguje na zło, samodzielnie podejmuje próbę rozwiązania sytuacji konfliktowych;  
d) Udział w realizacji projektu edukacyjnego 
-wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji 
projektu edukacyjnego; 
-wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu; 
-wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe warunki: 
a) Stosunek do obowiązków szkolnych 
− przestrzega statutu, przepisów szkolnych i innych zarządzeń; 
− uczy się na miarę własnych możliwości i warunków; 
− jest systematyczny i przygotowany do lekcji; 
− stara się rozwijać swoje zainteresowania; 
− systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (ma wszystkie nieobecności 
usprawiedliwiane, dopuszcza się 2 spóźnienia nieusprawiedliwione w półroczu); 
b) Kultura osobista 
-ma ubiór i wygląd stosowny do sytuacji (zgodnie z wizerunkiem); 
-jest uczciwy w codziennym postępowaniu; 
-w każdej sytuacji odznacza się kulturą osobistą; 
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-nie ulega nałogom; 
c) Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska 
-bierze czynny udział w życiu szkoły i klasy; 
- sumiennie wywiązuje się z podjętych zadań; 
-aktywnie pracuje na rzecz klasy, szkoły lub środowiska; 
-wykonuje starannie obowiązki związane z przydzieloną funkcją; 
 d) Postawy wobec innych ludzi i mienia społecznego 
-szanuje mienie własne, szkolne i innych; 
-okazuje szacunek pracownikom szkoły, uczniom i innym ludziom; 
-nie stwarza sytuacji konfliktowych, a jeżeli jest ich świadkiem reaguje i próbuje je 
rozwiązać;  
e) Udział w realizacji projektu edukacyjnego 
-był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca 
z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. 
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe warunki: 
a) Stosunek do obowiązków szkolnych 
-przestrzega statutu, przepisów szkolnych i innych zarządzeń; 
-dopuszcza się do 4 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 5 spóźnień nieusprawiedliwionych 
w półroczu; 
-uczy się na miarę swoich możliwości; Kultura osobista 
-przestrzega elementarnych zasad kultury osobistej; 
-swoim strojem i wyglądem nie odbiega rażąco od wizerunku; 
-wystrzega się wulgaryzmów; 
-nie ulega nałogom; 
b) Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska 
-bierze udział w życiu klasy; 
-wywiązuje się w miarę własnych możliwości z podjętych działań; Postawy wobec innych 
ludzi i mienia społecznego 
-szanuje mienie własne, szkolne i innych; 
-okazuje szacunek pracownikom szkoły, uczniom i innym ludziom, 
-nie stwarza sytuacji konfliktowych 
-nie stosuje przemocy wobec innych,  
c) Udział w realizacji projektu edukacyjnego 
-współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny wypełniając stawiane przed sobą 
i zespołem zadania. 
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) Stosunek do obowiązków szkolnych 
-czasami łamie postanowienia statutu, innych przepisów lub zarządzeń szkolnych; 
-zdarza mu się, że jest nieprzygotowany do lekcji; 
-dopuszcza się od 5 do15 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu;  
b) Kultura osobista 
-nie zawsze zachowuje się kulturalnie, ale pozytywnie reaguje na upomnienia; 
-wystrzega się wulgaryzmów; 
-nie ulega nałogom; 
c) Udział w życiu klasy, szkoły, środowiska 
-w niewielkim stopniu angażuje się w życie klasy; 
-prace i zadania wykonuje tylko na polecenie nauczyciela, nie wykazując zaangażowania 
i inicjatywy; 
d) Postawy wobec innych ludzi i mienia społecznego 
-nie niszczy mienia szkolnego i prywatnego; 
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-nie przejawia braku szacunku wobec dorosłych i rówieśników; 
-nie stwarza sytuacji konfliktowych;  
e) Udział w realizacji projektu edukacyjnego 
- współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą 
i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu 
lub po interwencji opiekuna projektu. 
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej jeden 
z poniższych warunków: 
a) Stosunek do obowiązków szkolnych 
- ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (często nie przygotowuje się do lekcji, 
nie odrabia zadań domowych, nie przynosi zeszytów i podręczników); 
- dezorganizuje pracę na lekcji; 
- dopuszcza się od 16 do 50 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu;  
b) Kultura osobista 
- ma nieodpowiedni wpływ na rówieśników; 
- jest wulgarny wobec kolegów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 
- swoim strojem wyglądem rażąco odbiega od wizerunku; 
- pali papierosy, pije alkohol, używa środków odurzających; 
- nie przejawia chęci do poprawy; 
c) Udział w życiu klasy, szkoły i środowiska 
-dezorganizuje udział innych w życiu klasy, szkoły i środowiska; 
-odmawia wykonania poleconych mu zadań;  
d) Postawy wobec innych ludzi i mienia społecznego 
- powoduje liczne sytuacje konfliktowe; 
- demonstracyjnie lekceważy otoczenie; Udział w realizacji projektu edukacyjnego 
- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał 
się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji 
projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. 
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych 
warunków: 
a) Stosunek do obowiązków szkolnych 
-notorycznie nie przestrzega zapisów statutu, innych przepisów lub zarządzeń szkolnych, 
a uwagi osób dorosłych i rówieśników nie przynoszą żadnych rezultatów; 
-wielokrotnie uniemożliwia pracę na lekcji; 
-wagaruje (ma ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu);  
b) Kultura osobista 
-notorycznie jest wulgarny wobec kolegów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 
-pali papierosy, pije alkohol, używa środków odurzających i zachęca do tego innych;  
c) Postawy wobec innych ludzi i mienia społecznego 
-umyślnie niszczy i dewastuje mienie szkolne lub innych; 
-fizycznie lub psychicznie znęca się nad uczniami oraz personelem szkoły; 
-jest odpowiedzialny za dokonanie pobicia, wymuszenia lub kradzieży; 
-wchodzi w konflikt z prawem; 
d) Udział w realizacji projektu edukacyjnego 
-nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. 
5. W szczególnych wypadkach, na wniosek wychowawcy klasy, Rada Pedagogiczna może 
odstąpić od ustalonych kryteriów ocen klasyfikacyjnych zachowania. 
6. Podstawą ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania są uwagi i pochwały wpisywane 
przez nauczycieli w dzienniku. 
7. W przypadku, gdy po poinformowaniu ucznia i rodziców o przewidywanej ocenie rocznej 
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zachowania, uczeń w sposób rażący naruszył kryteria danej oceny – wychowawca klasy może 
ustalić niższą niż przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
8. Uczeń lub rodzice w okresie 5 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą poprosić wychowawcę o jej podwyższenie. 
9. Wychowawca klasy podejmuje decyzję o możliwości uzyskania wyższej 
niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania po uprzedniej konsultacji 
z zespołem klasowym. 
10. Wychowawca klasy ustala warunki jakie musi spełnić uczeń, żeby uzyskać wyższą 
niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania oraz informuje o tym ucznia 
oraz rodziców. 
11. Uczeń, który spełnił przedstawione warunki przez wychowawcę klasy otrzymuje wyższą 
niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
§ 47 

Egzamin klasyfikacyjny 
 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 
klasyfikacja. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 
plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala 
się dla niego oceny z zachowania. 
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych  
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 
pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, 
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza 
szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,  
w skład której wchodzą: 
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1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 
komisji; 
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany ten egzamin. 
12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której 
uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" 
albo „nieklasyfikowana”. 
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy  
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  
w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 
§ 48 

Egzamin poprawkowy 
 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,  
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. 
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego 
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 
3) nazwę zajęć edukacyjnych; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy 
programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego 
etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  
z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 
ostateczna. 
 

§ 49 
Egzamin ósmoklasisty 

 
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) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 
lub historia. 
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty. 
5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 
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2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje 
do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której 
jest uczniem. 
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 
dodatkowym, dyrektor 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. 

 
§ 50 

 Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  
z danych zajęć edukacyjnych; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 
3. W skład komisji, wchodzą: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 
komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 
edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 
komisji, 
b) wychowawca oddziału, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 
oddziale, 
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
e) przedstawiciel rady rodziców, 
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. 
Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 
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same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 
komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 
d) imię i nazwisko ucznia, 
e) zadania sprawdzające, 
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) imię i nazwisko ucznia, 
d) wynik głosowania, 
e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, 
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 
10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 
poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 
§ 51 

Promowanie 
 
1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 
klasy programowo wyższej. 
2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia 
lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada 
pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy           
I-III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 
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3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 
postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej 
również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 
klas. 
4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 
następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 
5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 
6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 
75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 
promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych 
co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio 
po ocenie zachowania. 
10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego 
oddziału klasy. 
11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 
szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 
(„religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 
12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 
regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 
13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę 
szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu 
ósmoklasisty. 
14. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 
§ 52 

Uczniowie 
 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły 
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  
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3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 
4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:  
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
5. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.  
 

§ 53 
Wizerunek ucznia 

 
1. Uczeń prezentuje kulturę osobistą oraz postawę społeczną nie budzącą zastrzeżeń: 
1) jest kulturalny i uczciwy w codziennym postępowaniu 
2) odnosi się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły 
3) nie używa wulgarnego słownictwa 
4) jest koleżeński i uczynny 
5) nie dopuszcza do sytuacji, które mogłyby zagrażać życiu innych ludzi 
6) szanuje cudzą własność, mienie szkoły 
7) nie uczestniczy w bójkach, nie kibicuje bijącym się, przeciwdziała wszelkim przejawom 
przemocy 
8) nie pali papierosów, nie spożywa alkoholu, nie zażywa i nie rozprowadza środków 
odurzających i innych używek w szkole i poza szkołą 
9) przestrzega prawa 
2. Uczeń wykazuje właściwą postawę wobec obowiązków szkolnych: 
1) bierze udział w życiu klasy i szkoły 
2) pracuje na miarę swoich możliwości 
3) wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków 
4) dba o czystość i porządek w szkole 
5) jest punktualny i zdyscyplinowany 
6) nie wagaruje 
7) nie używa telefonu komórkowego i sprzętu grającego podczas zajęć lekcyjnych; zabrania 
się noszenia słuchawek w/na uszach 
8) jego telefon w czasie lekcji jest wyłączony i schowany do torby (plecaka) 
3. Wygląd zewnętrzny ucznia: 
1) dba o higienę osobistą 
2) jest schludnie i czysto ubrany 
3) nie nosi ubrań z ekstrawaganckimi, obraźliwymi, prowokującymi napisami, znakami 
lub symbolami; 
4) dopuszcza się pomalowane paznokcie w jasnych, naturalnych kolorach 
5) w budynku szkolnym nie nosi nakrycia głowy 
6) nie wchodzi w na lekcje w okryciu wierzchnim (kurtka, płaszcz, itp.) 
7) na terenie szkoły chodzi w obuwiu, które nie pozostawia śladów 
8) podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, występuje w stroju galowym. 
 

§ 54 
 
1. Uczeń ma prawo do: 
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1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej; 
2) opieki wychowawczej; 
3) stworzenia mu warunków pobytu w szkole zgodnie z przepisami BHP; 
4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 
5) ochrony i poszanowania jego godności; 
6) korzystania z doraźnej lub stałej pomocy materialnej w ramach posiadanych środków; 
7) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 
8) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym godności innych osób; 
9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 
11) pomocy w razie trudności w nauce; 
12) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego; 
13) korzystania, pod opieką pracownika szkoły, z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 
dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 
14) działalności samorządowej oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 
15) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 
16) informacji dotyczących kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania; 
17) noszenia emblematu szkoły; 
18) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 
19) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych prze- 
znaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 

§ 55 
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia  

 
1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 
oddziału. 
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. 
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 
5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego 
ze wskazaniem właściwego adresata. 
6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się 
bez rozpatrzenia. 
7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 
służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 
8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź 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. 
 

§ 56 
 
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 
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1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych; 
2) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole; 
3) nosić w szkole obuwie zmienne na czystej podeszwie nie pozostawiającej śladów; 
4) posiadać aktualną legitymację szkolną na terenie placówki i poza nią; 
5) wystrzegać się szkodliwych nałogów; 
6) naprawiać wyrządzone szkody materialne; 
7) przestrzegać zasad kultury współżycia; 
8) dbać o honor i tradycję szkoły; 
9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej 
oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 
10) w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania problemu, zachować 
w sprawach spornych tryb określony w statucie 
11) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły i innym 
osobom zgodnie z zasadami współżycia społecznego; 
12) usprawiedliwiać pisemnie każdą nieobecność na zajęciach obowiązkowych w terminie 
2 tygodni od momentu powrotu do szkoły po tej nieobecności; 
13) przestrzegać innych postanowień zawartych w Statucie. 
 

§ 57 
 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły; 
2) wzorową postawę; 
3) wybitne osiągnięcia; 
4) dzielność i odwagę. 
2. Nagrody przyznaje Dyrektor na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, 
Rady Rodziców - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 
2) pochwała Dyrektora Szkoły; 
3) dyplom; 
4) bezpłatna wycieczka; 
5) nagrody rzeczowe; 
6) wpis do "Złotej Księgi"( uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem); 
7) wyróżnienie „Primus Inter Pares” dla najlepszych absolwentów szkoły. 
4. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły, z funduszu Samorządu Uczniowskiego 
oraz przez Radę Rodziców. 
 

§ 58 
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 
1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły 
lub za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. 
2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych 
wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.  
4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 
5. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.  
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§ 59 
 
1. Wobec ucznia stosuje się następujące rodzaje kar: 
2) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy; 
3) upomnienie przez Dyrektora; 
4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 
5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 
6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej Szkoły. 
2. Na terenie szkoły zakazuje się używania przez uczniów telefonów komórkowych, 
dyktafonów i innych urządzeń nie związanych z procesem dydaktycznym i wychowawczym 
szkoły podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych oraz ładowania baterii w tych urządzeniach. 
Pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież w/w urządzeń na terenie 
placówki. Używanie podczas lekcji w/w urządzeń spowoduje ich odebranie przez nauczycieli. 
Odbioru będą mogli dokonać tylko prawni opiekunowie (np. rodzice) u dyrektora szkoły. 

 
§ 60 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 
 

W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 
Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 
Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 
wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 
1. notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 
2. nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 
3. wchodzi w konflikt z prawem;  
4. świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 
5. ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa 
na pozostałych uczniów; 
6. dokonuje kradzieży; 
7. demoralizuje innych uczniów; 
8. umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  
9. jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 
10. używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 
11. nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 
 

§ 61 
Tryb odwoławczy od kary 

 
1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd 
uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest 
dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. 
2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą. 
3.  O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni. 
4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę 
za niebyłą.  
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5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 
środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 
przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 
 

§ 62 
Postanowienia końcowe 

 
1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się 
następujące zasady: 
1) egzemplarz w bibliotece; 
2) nowo przyjęci nauczyciele są zobowiązani do zapoznania się z treścią statutu; 
3) wychowawca klasy zapoznaje rodziców uczniów z treścią statutu. 
 

§ 63 
 

1. Statut obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017r. 


