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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Podstawę prawną działalności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana 

Artwińskiego w Kielcach stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

wydane do  niej przepisy wykonawcze oraz niniejszy statut. 

§ 2. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Stefana Artwińskiego  

w Kielcach. 

2. Oddziałach gimnazjum– należy przez to rozumieć oddziały gimnazjum włączone do 

szkoły podstawowej. 

3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana 

Artwińskiego w Kielcach. 

4. Dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządzie uczniowskim – należy 

przez to rozumieć organy działające w Szkole. 

5. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumień uczniów Szkoły i ich rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

6. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

§ 3. 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Artwińskiego  

w Kielcach. 

2. Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ulicy Wróblej 5 i przy ulicy Górniczej 64. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kielce, a jego siedziba znajduje się  

w Kielcach, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce. 

4. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową zgodnie z zapisami w ustawie. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich wykonywania 

§ 4.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – prawo oświatowe oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczo-

profilaktycznym szkoły, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, 

2) stwarza absolwentom możliwości dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia, 

3) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów  

i zasad określonych w ustawie – prawo oświatowe, stosownie do warunków szkoły  

i wieku uczniów, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły. 

2. Główne cele szkoły to: 

1) dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny  

i moralny ucznia 

2) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata, 

3) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 

4) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia, 
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5) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych  

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 

3. Celem kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 5  w Kielcach to: 

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 i szacunku dla godności innych 

osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność  

i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności kreatywnego 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 określeniu 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. Do zadań szkoły należy w szczególności: 

1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów  

w szkole oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę,  

2. Łagodne wprowadzanie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania 

obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju; 

3. zapewnienie przyjaznej atmosfery do nauki uwzględniającej indywidualne 

możliwości  

i potrzeby edukacyjne uczniów; 

4. wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań 

czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do 

krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury; 

5. zainteresowanie ucznia czytaniem i zapewnienie mu kontaktu z książką. 

Kształtowanie nawyku czytania książek również w dorosłym życiu. 

6. stwarzanie warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się  

z informatyki, w tym logicznego myślenia, programowania, posługiwania się 
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aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł; 

7. przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów 

w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy 

informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym 

nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi 

użytkownikami sieci; 

8. podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowanie wspomagania rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

9. dostosowanie nauczania uczniom z niepełnosprawnościami, w tym  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (w przypadku uczęszczania 

takich uczniów do szkoły) do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia 

się; 

10. kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla własnego zdrowia i innych osób; 

11. ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących  

z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki; 

12. wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii  

i tradycji narodowych; 

13. przygotowanie i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat; 

14. dbałość o wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku do 

drugiego człowieka, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska 

przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego 

rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie 

zainteresowań ekologią; 

15. przygotowywanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

16. nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja  

i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach 

zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami; 

17. ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wzmacniają cele 

wychowania i kryteria jego oceny. 

 

  § 6. Cele i zadania szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu  udzielana uczniowi  

w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnej ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych  

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły i środowisku społecznym. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest w szkole przez wszystkich 

nauczycieli w bieżącej pracy z uczniem i polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia 

i jego potrzeb; 

2) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

3) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

3. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest rozpoznawanie  

i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego 

indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności: 
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1) z niepełnosprawności; 

2) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub niedostosowania społecznego; 

3) ze szczególnych uzdolnień; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi  lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym  powodu powrotu dziecka z zagranicy. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Udzielana jest w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne. 

3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

specjalistycznych trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut 

zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,  

a także w zależności od potrzeb  w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych…; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

5) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

6) porad i konsultacji. 

 

  § 7. Cele i zadania szkoły w zakresie organizowania opieki nad uczniami 

niepełnosprawnymi 

1. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych odbywa się w oddziale ogólnodostępnym na 

podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Celem szkoły w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi jest 

podejmowanie działań wspomagających rozwój dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, 

emocjonalnej, społecznej i tworzenie optymalnych warunków sprzyjających temu 

rozwojowi. 

3. Nauczyciele dostosowują warunki realizacji programu nauczania i wychowawczo-

profilaktycznego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Dostosowania dokonuje się na podstawie opracowanego przez zespół nauczycieli 

uczących w danej klasie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego na 

podstawie odrębnych przepisów. 
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§ 8. Sposoby wykonywania zadań szkoły 

1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno – obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, z instytucjami społecznymi i kulturalnymi  

w porozumieniu z organami: sprawującym nadzór pedagogiczny i  prowadzącym szkołę.  

2. Praca dydaktyczno-wychowawcza w szkole realizowana jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania. 

3. Programy nauczania są przedstawiane dyrektorowi przez nauczycieli  

4. Realizowane w szkole programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły po 

zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. Stanowią one szkolny zestaw programów 

nauczania. 

5. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej 

wychowawcą klasy na każdym etapie kształcenia (klasy 1-3 i 4-8) . Dyrektor zapewnia 

zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania oddziału  

w szkole na danym etapie edukacyjnym. 

6. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy danej klasy biorąc pod 

uwagę wyniki nadzoru pedagogicznego, a także długotrwałej nieobecności nauczyciela 

lub na umotywowany pisemny wniosek większości rodziców uczniów danej klasy. 

7. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych przez szkołę 

poprzez: 

1) opiekę nauczyciela podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami  

i ustalonym harmonogramem na każdy rok szkolny; 

3) opracowanie planu zajęć w taki sposób, aby umożliwiał równomierne obciążenie 

uczniów każdego dnia; 

4) umożliwienie uczniom pozostawianie w szkole wyposażenia dydaktycznego; 

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z odpowiednimi przepisami; 

7) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez 

uprawnioną firmę; 

8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

10) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren budynków 

w sposób umożliwiających bezpieczne wyjście na jezdnię; 

11) ogrodzenie terenu szkoły; 

12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni  

i gospodarczych; 

14) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń między biegiem 

schodów zabezpiecza się kratami; 

15) wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki do udzielania pierwszej pomocy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

16) dostosowanie stolików, krzeseł do wzrostu uczniów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

17) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów podczas wycieczek i wyjść 

organizowanych przez szkołę; 

18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
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19) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych 

urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia 

ćwiczących. 

8. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną: 

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole: 

a) organizowanie spotkań dyrektora szkoły z nowoprzyjętymi uczniami i ich 

rodzicami; 

b) rozmowy indywidualne wychowawców z uczniami i rodzicami w celu 

rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia  

i warunków materialnych; 

c) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku; 

d) udzielanie niezbędnej – doraźnej pomocy przez pielęgniarkę środowiska 

nauczania i wychowania; 

e) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

f) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 

g) organizowanie w uzgodnieniu z organem prowadzącym nauczania 

indywidualnego oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

a) zgłaszanie do odpowiednich instytucji potrzeby udzielenia uczniom 

pomocy materialnej; 

b) występowanie do instytucji zajmujących się wspieraniem działalności 

szkół o pomoc dla uczniów wybitnie zdolnych. 

3) nad uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

9. Uczniowie zdolni są otaczani opieką, w szczególności: 

1) umożliwia się uczniom szczególnie uzdolnionym realizację indywidualnego 

programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) nawiązywanie współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w celu wzbogacania 

procesu edukacyjnego; 

3) organizowanie szkolnych konkursów wiedzy i umiejętności; 

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia; 

5) indywidualizowanie pracy z uczniami na zajęciach obowiązkowych  

i dodatkowych. 

10. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizacje w szkole przyjętego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) rozpoznawanie i realizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonych problemów na zajęciach z wychowawcą klas we 

współpracy z pedagogiem szkolnym i pracownikami instytucji wspierających 

dydaktyczno-wychowawczą funkcję szkoły; 

4) działania opiekuńcze wychowawców klas; 

5) działania szkolnych pedagogów; 

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, między innymi 

organizowanie zajęć profilaktycznych, badań uczniów, spotkań ze specjalistami: 

psychologami, logopedami; 

7) współpracę z innymi instytucjami wspierającymi dydaktyczno-wychowawczą 

funkcję szkoły w zakresie diagnozowania problemów, zajęć edukacyjnych dla 

uczniów, spotkań edukacyjnych dla rodziców, poradnictwa dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli; 

11. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowywany jest na każdy rok szkolny. 

Zawiera on: 

1) treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
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potrzeb i problemów występujących w szkole, skierowanych do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

12. Szkoła realizuje zadania poprzez: 

 

1) opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulaminów i procedur 

zapewniających prawidłową realizację ustawowych zadań szkoły – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

2) w salach lekcyjnych, pracowniach przedmiotowych, salach gimnastycznych  

i boiskach umieszcza się regulaminy bezpiecznego korzystania z urządzeń 

znajdujących się na wyposażeniu szkoły; 

3) zapoznawanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi 

regulaminami; 

4) prowadzenie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, prowadzonych  

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów i na zajęciach z doradztwa zawodowego; 

5) opracowanie i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego na dany rok 

szkolny; 

6) realizację opracowanych przez nauczycieli programach wychowawców 

klasowych, a także tematykę zajęć z wychowawcą w klasach 4-8; 

7) działania zespołów nauczycielskich; 

8) realizację planów świetlicy szkolnej i biblioteki; 

13. Szkoła organizuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli i w szkolnych bibliotekach, 

których celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

 

§ 9. Zadania zespołów nauczycielskich 

1. W szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: 

1) stałe: 

a) nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych oddziałach; 

b) edukacji wczesnoszkolnej – nauczyciele oddziałów przedszkolnych i klas  

I-III; 

c) wychowawców świetlicy; 

2) zespoły zadaniowe – powoływane w miarę potrzeb. 

2. Pracą zespołów  kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków 

zespołu. 

3. Zespoły określają plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

4. Nauczyciele wchodzący w skład zespołów stałych zbierają się przynajmniej trzy razy  

w roku szkolnym: na początku roku szkolnego, na zakończenie I półrocza i na 

zakończenie roku szkolnego. 

5. Nauczyciele wchodzący w skład zespołów doraźnych – zadaniowych zbierają się z chwilą 

powołania i opracowują konkretne zadania. 

6. Dokumentacją pracy zespołów są: 

1) protokoły z zebrań; 

2) plany pracy; 

3) sprawozdania po każdym półroczu wraz z wnioskami do dalszej pracy. 

§ 10. Zwalnianie uczniów z lekcji 

1. Wychowawca klasy (podczas jego nieobecności pedagog, wicedyrektor, dyrektor) może 

zwolnić ucznia z części zajęć dydaktycznych na podstawie pisemnej prośby rodzica. 

Pisemną prośbę o zwolnienie przechowuje wychowawca klasy do końca roku szkolnego. 

2. W wyjątkowych sytuacjach (nagła choroba, dolegliwości zdrowotne, zdarzenia 

losowe…) ucznia mogą zwolnić z lekcji osoby wymienione w ust. 1 na telefoniczną 
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prośbę rodzica. W trakcie rozmowy telefonicznej rodzic wskazuje osobę upoważnioną 

do odbioru ucznia do szkoły. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem, zapis 

o tej rozmowie wychowawca umieszcza w dzienniku lekcyjnym lub sporządza na jej 

temat notatkę służbową. 

4. Wszystkie zwolnienia uczniów z zajęć lekcyjnych są rejestrowane w „Zeszytach 

zwolnień uczniów”, znajdujących się w sekretariatach szkoły. 

1) rejestr zwolnień uczniów zakłada się na każdy rok szkolny. 

5. W dziennikach lekcyjnych wszystkie zwolnienia ucznia notowane są jako nieobecności 

usprawiedliwione. 

6. Nieobecności uczniów na lekcjach spowodowane ich udziałem w konkursach, zawodach, 

turniejach, itp. nie są wliczane do frekwencji. 

7. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów na lekcjach dokonują rodzice ucznia (prawni 

opiekunowie) ustnie, telefonicznie lub pisemnie z chwilą powrotu ucznia do szkoły po 

chorobie , najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca.  

 

§ 11.1. W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor lub wicedyrektor ma prawo 

zwolnić uczniów klas 4-8 i oddziałów gimnazjum z określonej lekcji. 

2. W przypadku nieobecności nauczyciela klas 1-3 uczniowie mogą być zwolnieni tylko po 

przekazaniu poprzedniego dnia pisemnej informacji rodzicom. 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, a także szczegółowe 

warunki współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów 

między nimi 

§ 12. 1.Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców , 

4) Samorząd Uczniowski 

2. Organy szkoły działają i współpracują ze sobą w granicach swych kompetencji 

określonych w ustawie prawo oświatowe i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej 

podstawie. 

3. Każdy z organów Szkoły jest zobowiązany do przekazywania rzetelnych informacji 

pozostałym organom. Za przekazywanie informacji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

  § 13. Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor szkoły powołany zgodnie z odrębnymi przepisami kieruje działalnością szkoły  

i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Dyrektor zarządza mieniem szkoły zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacji o działalności szkoły; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
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4) realizacja uchwał rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach 

ich kompetencji stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, 

zaopiniowanym przez radę rodziców i ponoszenie odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych 

9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, których celem jest statutowym jest działalność 

wychowawcza lub wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej lub innowacyjnej szkoły; 

10) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego uczniów; 

11) ustalanie zakresu obowiązków wicedyrektorów, nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi; 

12) zapewnienie warunków do realizacji podstawy programowej oraz jej 

monitorowanie; 

13) podanie do publicznej wiadomości informacji o szkolnym zestawie 

podręczników, który będzie obowiązywać na kolejny rok szkolny; 

14) określenie sposobów dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej  

i opiekuńczej na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

15) odpowiedzialność za prawidłową organizację i przebieg sprawdzianu 

przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej i klasie trzeciej 

wygaszanego gimnazjum 

16) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu 

zawodowym; 

17) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka; 

18) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły; 

19) wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

20) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych; 

21) organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac 

konserwacyjno-remontowych; 

22) organizowanie okresowej inwentaryzacji majątku szkolnego; 

4. Zadania dyrektora związane z udzielaniem i organizacją pomocy psychologiczno-

pedagogiczną: 

1) uzgadnianie z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami oraz instytucjami  

i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży warunki 

współpracy; 

2) organizowanie wspomagania szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu  

i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielania pomocy. 

5. Dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe  

w obwodzie szkoły, w szczególności: 

1) kontroluje wykonanie przez rodziców dziecka obowiązku związanego ze 

zgłoszeniem ucznia do szkoły i zapewnieniem regularnego uczęszczania ucznia 

do szkoły; 
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2) prowadzi ewidencje spełniania obowiązku szkolnego; 

3) udziela na wniosek rodziców zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku 

szkolnego poza szkołą; 

6. Niestosowanie się do spełniania obowiązku szkolnego rozumianego jako 

nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu jednego miesiąca w wysokości 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podlega egzekucji w trybie przepisów  

o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego  na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodzica. 

8. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników administracji  

i obsługi zatrudnionych w szkole: 

1) decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników zgodnie z odpowiednimi 

przepisami; 

2) decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych dla 

pracowników szkoły; 

3) występuje z wnioskami do odpowiednich , po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla wszystkich 

pracowników szkoły; 

4) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników ustalonego porządku pracy oraz 

dbałości o czystość i estetykę budynków szkolnych oraz ich otoczenia; 

5) ocenia nauczycieli i pracowników administracyjnych; 

9. Dyrektor ponadto: 

1) jest przewodniczącym rady pedagogicznej 

2) wydaje zarządzenia regulujące bieżącą pracę szkoły; 

3) wydaje decyzje w sprawach realizacji obowiązku szkolnego, zwalniania uczniów  

z wychowania fizycznego i organizacji nauczania indywidualnego; 

4) powołuje zespoły nauczycieli: przedmiotowe i problemowo-zadaniowe; 

5) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących  przepisów prawa; 

6) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa; 

7) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, rodziców i nauczycieli postanowień 

statutu;  

8) jest odpowiedzialny za sprawowanie kontroli zarządczej w szkole zgodnie  

z odpowiednimi przepisami; 

9) podpisuje wszystkie dokumenty wychodzące ze szkoły 

  § 14. Rada pedagogiczna: 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: 

1) dyrektor szkoły jako jej przewodniczący; 

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

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

zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

4. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa uchwalony przez nią regulamin, 

który nie może być sprzeczny z zapisami statutu. Regulamin zawiera: 

1) tryb zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań; 

2) wewnętrzną organizację rady pedagogicznej; 

3) kompetencje jej przewodniczącego; 
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4) zasady udziału w zebraniach rady pedagogicznej osób niebędących jej 

członkami. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

2) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów; 

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

4) w miarę potrzeb 

6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być także zorganizowane: 

1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

2) z inicjatywy dyrektora szkoły; 

3) rady rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę; 

5) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej to: 

1) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzania w nim zmian oraz regulaminu swojej 

działalności; 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez rade rodziców; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły; 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) kandydatów na stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowisko kierownicze  

w szkole; 

6) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona 

podstawa programowa, ale program nauczania tych zajęć  został włączony do 

szkolnego programu nauczania. 

9. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach szkoły; 

2) może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły lub 

innych osób zajmujących stanowiska kierownicze; 

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

co najmniej połowy jej członków. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokoły zebrań rady pedagogicznej 

są sporządzane w formie elektronicznej w ciągu 14 dni od zebrania.  

12. Zasady pisania protokołów określa regulamin rady pedagogicznej. 

13. Członkowie rady pedagogicznej są obowiązani do nieujawniania spraw poruszanych 

podczas zebrań rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów. 
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  § 15. Rada Rodziców 

1. Rada rodziców jest reprezentantem rodziców ogółu uczniów szkoły. 

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie  rodziców uczniów jednego oddziału. 

3. Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  

w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin, w którym określa szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich 

przedstawicieli do rady rodziców. 

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

organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły do dnia 30 września każdego roku szkolnego ; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły; 

7. Jeżeli rada rodziców do 30 września nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczna  

w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala 

dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

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

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

9. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady 

wydatkowania funduszy określa regulamin. 

 

  § 16. Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. 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. 

3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły; 

4. Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi 

szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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  §. 17. Sposób organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu 

1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

2. Wolontariuszem jest uczeń, który świadczy pomoc swoim rówieśnikom, osobom 

starszym i słabszym, działa na rzecz dobra szkoły i środowiska. 

3. Działania z zakresu wolontariatu mają na celu: 

1) kształtowanie u uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości  

i bezinteresowności; 

2) aktywne działanie w zakresie pomocy koleżeńskiej; 

3) wypracowanie systemu włączania uczniów do działań w zakresie wolontariatu; 

4) wykorzystanie aktywności uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole; 

4. Zaangażowanie ucznia w prace wolontariatu wymaga pisemnej zgody rodziców. 

5. Działania wolontariuszy mogą być realizowane, między innymi poprzez: 

1) zbiórki zabawek i przekazanie ich dzieciom ubogim; 

2) organizacja gier i zabaw dla dzieci przebywających w domach dziecka; 

3) czyszczenie i porządkowanie zaniedbanych nagrobków na cmentarzach; 

4) kwesty na cmentarzach, na rzecz osób potrzebujących i inne; 

5) zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących; 

6) udzielanie sobie wzajemnej pomocy w nauce; 

7) opieka nad zwierzętami i zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska.  

6. Koordynatorem  działań wolontariatu w szkole jest opiekun samorządu 

uczniowskiego. 

7. Wychowawcy klas współpracują z koordynatorem w zakresie planowania i realizacji 

działań. 

8. Zadania koordynatora i wychowawców w zakresie wolontariatu to:  

1) motywowanie uczniów do działania i monitorowania ich pracy; 

2) wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń; 

3) wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy; 

4) przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach. 

9. Szczegółowy sposób organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu reguluje 

„Regulamin samorządu uczniowskiego” i plany pracy na każdy rok szkolny. 

  §.18. Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą we wszystkich sprawach związanych ze 

statutową działalnością szkoły, w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość 

swobodnego działania i podejmowania uchwał w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na dany rok szkolny. Plany pracy są 

sporządzane do końca września każdego roku. Kopie wszystkich planów są 

przechowywane w dokumentacji szkoły. 

3. Każdy organ szkoły może zapraszać na swoje zebranie przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany informacji. 

4. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje opinie i wnioski dyrektorowi szkoły poprzez 

swoje reprezentacje, to jest radę rodziców i przewodniczących klas podczas 

organizowanych zebrań. 
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5. Przedstawiciele uczniów i rodziców uczestniczą także w spotkaniu rady 

pedagogicznej, podczas której podsumowywana jest praca szkoły po pierwszym 

semestrze. 

6. Dyrektor szkoły umożliwia wymianę informacji między organami szkoły poprzez: 

1) zamieszczanie informacji na tablicach informacyjnych; 

2) wspólne spotkania; 

3) udział dyrektora w zebraniach rady rodziców, przewodniczących klas,  

a przedstawicieli tych organów w zebraniach rady pedagogicznej; 

4) inne formy: strona internetowa, korespondencja, gazetka szkolna… 

7. Celem współpracy organów szkoły jest w szczególności: 

1) stwarzanie w szkole warunków do dialogu i współpracy wszystkich organów 

szkoły; 

2) dążenie do identyfikacji uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkoła; 

3) wspólne rozwiazywanie zaistniałych problemów; 

4) eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych relacji. 

  § 19. Sposoby rozwiazywania sporów między organami szkoły 

1. Za rozwiązanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami szkoły odpowiedzialny 

jest dyrektor, który stwarza wszystkim zainteresowanym stronom warunki do ich 

rozstrzygnięcia:  

1) zapoznaje się z istotą konfliktu – podejmuje działania na pisemny wniosek 

któregoś z organów, 

2) zapoznaje się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachowuje bezstronność  

w ocenie, 

3) przeprowadza mediacje między stronami i podejmuje ostateczną decyzję, 

4) informuje strony na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia sporu w ciągu 14 dni od 

dnia złożenia pisemnego wniosku o zaistniałym konflikcie. 

2. W przypadku , gdy stroną konfliktu jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół 

mediacyjny. 

3. W skład w/w zespołu wchodzą: 

1) po jednym przedstawicielu wszystkich organów szkoły z wyjątkiem dyrektora; 

2) dyrektor wyznacza do pracy w zespole swojego przedstawiciela: 

4. Zespół mediacyjny: 

1) prowadzi postępowanie mediacyjne; 

2) w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzje w drodze 

głosowania; 

3) z przeprowadzonego postępowania mediacyjnego sporządzany jest protokół 

5. Rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jest ostateczne. 

6. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia dotyczące rozstrzygnięcia 

do organu prowadzącego szkołę. 

Rozdział IV 

Organizacja szkoły 

 
§20.1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy Szkoły; 

2) arkusz organizacji Szkoły; 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: 
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1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych; 

  3) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

realizowane przez wszystkich nauczycieli we współpracy z pracownikami 

niepedagogicznymi. 

 

§21.1. W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

3. Pierwszy semestr nauki kończy się w styczniu. 

§22.1. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

  2. W tych dniach Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci, które         

w danym dniu wolnym od zajęć przyjdą do Szkoły. 

 
§23.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:      

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno –wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia  

w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

      4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

      5) zajęcia wychowania do życia w rodzinie, realizowane zgodnie z odrębnymi 

przepisami.   Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą 

Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału tych w zajęciach; 

      6) zajęcia z doradztwa zawodowego; 

      7) zajęcia religii/etyki, realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami. O uczestnictwie 

uczniów w zajęciach decydują rodzice,  wnioskując o organizację tych zajęć; 

      8) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców; 

      9) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

                a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

      2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

          1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.  

a) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy 

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

b) w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel dostosowuje czas trwania zajęć  

i przerw  śródlekcyjnych do potrzeb uczniów, zachowując dzienny czas 

zajęć edukacyjnych; 

2) w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych z zachowaniem 

zasad podziału na grupy, opisanych w obowiązujących przepisach prawa; 

3) w toku nauczania indywidualnego;  

4) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

5) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

6) w uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedmiotu dopuszcza się 

prowadzenie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej 

zachowując zasady zdrowia i higieny pracy; 
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7) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wyjścia, 

wyjazdy i  wycieczki  edukacyjne, turystyczne i krajoznawcze, obozy naukowe, białe              

i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowe.  

3. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

 

§24.1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego realizują przedmioty 

obowiązkowe,  zgodnie z ramowym planem nauczania i  programami wybranymi przez 

nauczycieli. 

2. Liczebność uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, na zajęciach                                      

z wychowawcą, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, języków 

obcych,  informatyki, wychowania fizycznego, wychowania do  życia w  rodzinie jest 

zgodna obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

  
§25.1. Uczniowie, którzy:  

1) nie biorą udziału w zajęciach dodatkowych,  

2) nie biorą udziału zajęciach obowiązkowych, ponieważ  są zwolnieni decyzją 

Dyrektora  Szkoły, 

3) posiadają odrębny plan zajęć   w ramach nauczania indywidualnego na terenie 

szkoły, mają zapewnioną opiekę. 

2.  Wyjątek stanowi sytuacja gdy uczniowie wymienieni w pkt 1-3 mają zajęcia na pierwszej 

lub ostatniej godzinie w danym dniu dla danej klasy. Wówczas dziecko przychodzi do 

szkoły na odpowiednio późniejszą godzinę lub wychodzi godzinę wcześniej. 

§ 26.  Szkołą współpracuje z wyższymi uczelniami w zakresie organizacji praktyk dla 

studentów: 

1. Są one organizowane na podstawie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły,  

a wyższą uczelnią; 

2. Przyjęcie studenta na praktykę odbywa się za zgodą nauczycieli wyznaczonych 

przez dyrektora na opiekuna praktykantów; 

§ 27.  Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.  

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

rodziców.   

3. Szkoła tworzy warunki do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów poprzez 

umożliwienie nauczycielom realizację innowacji. 

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

planowanych działań innowacyjnych. 

5. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

6. W przypadku realizacji innowacji nauczyciel lub zespół nauczycieli opisuje zasady 

planowanej innowacji. 

7. Rada pedagogiczna, po przedstawieniu planowanych działań przez autora/autorów 

innowacji po uzyskaniu: 
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1) zgody nauczycieli uczestniczących w innowacji; 

2) zgody autora/autorów na jej przeprowadzenie w szkole, w przypadku gdy 

proponowane działania nie były wcześniej publikowane. 

8. Innowacja musi podlegać ewaluacji. Sposób dokonania ewaluacji autor/autorzy 

uwzględniają w opisie. 

§ 28. Organizacja pracowni szkolnych 

1. Zajęcia w salach lekcyjnych i pracowniach szkolnych odbywają się tylko  

w obecności nauczycieli. 

2. W pracowniach w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla uczniów jest wywieszony 

obowiązujący regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  (dotyczy 

sal komputerowych, pracowni fizyko-chemicznej, technicznej). 

3. Z obowiązującymi regulaminami nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów na 

początku roku szkolnego. 

4. Rozpoczynanie zajęć przez prowadzącego we wszystkich salach lekcyjnych może 

nastąpić po sprawdzeniu, czy znajdujące się tam przedmioty, instalacje nie stwarzają 

zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.  

5. Substancje i preparaty chemiczne umieszcza się w pojemnikach opatrzonych napisami 

zawierających nazwę substancji lub preparatu oraz informacjami o ich 

niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. 

6. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być wietrzone w czasie każdej 

przerwy, a w razie potrzeby także w trakcie zajęć. 

§ 29. Wychowanie fizyczne 

1. W czasie zajęć i zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą 

pozostawać bez opieki nauczycieli. 

2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących. 

3. Uczniowie skarżący się na dolegliwości zdrowotne w danym dniu są zwalniani  

z obowiązku wykonywania ćwiczeń, a informację o tym nauczyciele przekazują 

rodzicom. 

4. Ćwiczenia prowadzi nauczyciel z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających 

pełne bezpieczeństwo ćwiczącym. 

5. Bramki, kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe. 

6. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego nauczyciele mają obowiązek sprawdzać 

przed każdymi zajęciami. 

7. W salach gimnastycznych i na boiskach umieszcza się regulaminy i zapoznaje z nimi 

uczniów. Regulaminy określają zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 

sportowego. 

8. Nauczyciele wychowania fizycznego zapoznają także uczniów z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

9. Podczas wykonywania ćwiczeń uczniowie nie mogą nosić kolczyków, zegarków,  

pierścionków, łańcuszków. 
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§ 30. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży 

1. Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów oraz realizacji podstawowych zadań, 

szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz różnymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Należą do nich, między 

innymi: 

1) poradnia psychologiczno-pedagogiczna – na podstawie opinii i orzeczeń 

nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, niezbędne do dalszej pracy 

dydaktyczno-wychowawczej; 

2) z władzami lokalnymi i samorządowymi współpraca polega na: 

a) spotkania z uczniami i nauczycielami z okazji organizowanych przez 

szkołę uroczystości; 

b) dofinansowanie do konkursów organizowanych przez szkołę; 

c) promocja szkoły na stronie BIP. 

3) Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna: 

a) działania profilaktyczne ze strony policji i straży miejskiej (prelekcje dla 

uczniów i rodziców); 

b) przeprowadzanie różnych akcji wśród uczniów dotyczących 

niebezpieczeństw i zagrożeń; sposoby zapobiegania im; 

c) prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym; 

d) udział uczniów w konkursach organizowanych przez w/w instytucje. 

4) Parafia Świętego Krzyża i Oratorium Świętokrzyskie: 

a) wspólne organizowanie uroczystości szkolnych i kościelnych; 

b) udział uczniów w zajęciach organizowanych przez Oratorium; 

5) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: 

a) rozpoznanie środowiska ucznia; 

b) finansowanie obiadów dla najbardziej potrzebującym; 

c) udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej; 

d) wspieranie rodzin potrzebujących pomocy. 

6) Biblioteka Miejska: 

a) wystawy okazjonalne; 

b) spotkania autorskie; 

c) udział uczniów w konkursach; 

d) prezentacja prac uczniów. 

7) instytucje wspierające edukacje ekologiczną: 

a) organizacja wycieczek ekologicznych; 

b) udział uczniów w akcjach ekologicznych 

2. Szkoła może współpracować z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży zgodnie z aktualnymi potrzebami i działaniami. 

§ 31. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie 

1. Szkoła udziela pomocy uczniom w ramach i na zasadach określonych  

w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz inicjatyw organizacji  

i instytucji lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem organu prowadzącego 

szkołę. 

2. Opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych lub losowych potrzebna 

jest pomoc i wsparcie, udziela się na podstawie warunków określonych  

w obowiązujących przepisach prawa. 
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3. Formy opieki i pomocy udzielane w szkole: 

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 

2) wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki; 

3) bezpłatne obiady; 

4) nauczania indywidualne; 

5) zajęcia rewalidacyjne 

4. Pomocy uczniom udziela się we współpracy z: 

1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

2) organem prowadzącym szkołę; 

3) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie; 

4) Oratorium Świętokrzyskim, 

§ 32. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

1. Zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole są organizowane w ramach następujących 

działań podejmowanych przez szkołę i inne instytucje: 

1) lekcji ze szkolnym doradcą zawodowym dla klas 7 i 8 w wymiarze po 10 godzin 

w każdym roku szkolnym; 

2) pogadanki, projekcje filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane podczas 

godzin w wychowawcą; 

3) spotkania z przedstawicielami różnych zawodów; 

4) wycieczki do zakładów pracy; 

5) konkursy; 

6) udzielanie informacji przez nauczycieli dotyczącej wyboru kierunku kształcenia 

i planowania dalszej kariery zawodowej; 

7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

8) giełdy szkół ponadpodstawowych; 

9) śledzenie danych i korzystanie z zasobów Krajowego Ośrodka Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej; 

10) wywiady i spotkania z absolwentami. 

2. Poradnictwo w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły, 

2) poznawanie siebie, zawodów, 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia, 

4) indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły, 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów, 

7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

3. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez: 

1) szkolnego doradcę zawodowego; 

2) wychowawców, 

3) nauczycieli przedmiotu, 

4) pedagoga szkolnego, 

5) bibliotekarzy, 

6) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania 

wyborów zawodowo-edukacyjnych. 

4. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję doradcy zawodowego należy: 
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1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

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

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno--zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego należy: 

1) informowanie rodziców o mocnych i słabych stronach dziecka oraz zdolnościach 

i zainteresowaniach; 

2) analiza wytworów pracy ucznia pod kątem wyboru dalszej drogi nauki; 

3) współpraca z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy 

uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia; 

4) realizacja tematów dotyczących zawodów, mocnych i słabych stron uczniów 

podczas realizacji nauczanych przez siebie przedmiotów 

6. Do zadań wychowawcy z zakresie doradztwa zawodowego należy: 

1) realizacja zajęć z doradztwa zawodowego podczas zajęć z wychowawcą; 

2) organizacja spotkań z rodzicami i przekazywanie tematyki dotyczącej treści 

zawodoznawczych; 

3) uczestnictwo wspólnie z uczniami w imprezach na terenie miasta i szkoły 

dotyczących wyboru szkoły i zawodu; 

4) organizacja wycieczek zawodoznawczych; 

5) badanie potrzeb uczniów w zakresie doradztwa zawodowego (testy, ankiety) 

7. Pomoc rodzicom w zakresie planowania rozwoju zawodowego dzieci polega na: 

1) zapraszaniu rodziców na spotkania poświęcone tematyki doradztwa 

zawodowego, włączanie ich w organizację tych imprez; 

2) przedstawianie aktualnej oferty szkół ponadpodstawowych; 

3) indywidualne konsultacje z rodzicami wychowawców, doradcy zawodowego  

i pedagoga; 

4) włączanie rodziców w realizacje procesu doradztwa zawodowego – prezentacja 

własnego zawodu przez rodziców. 

§ 33. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami  w zakresie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki. 

2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do wiadomości rodzicom 

harmonogram spotkań na dany rok szkolny. 

3. Wychowawcy klas i wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły współpracują z rodzicami 

w zakresie rozwiazywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

uczniów. 

4. Wychowawcy klas wskazują formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują  

o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub  
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w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich 

rodzicom. 

5. Kontakty szkoły z rodzicami odbywają się: 

1) w czasie spotkań z rodzicami organizowanymi przez wychowawców klas; 

2) podczas indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami (konsultacje); 

3) w razie potrzeby w każdej chwili, po lub przed zajęciami prowadzonymi przez 

nauczycieli. 

6. Formy współdziałania szkoły z rodzicami uwzględniają ich prawo do: 

1) znajomości celów, zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych; 

2) znajomość statutu szkoły, w tym oceniania wewnątrzszkolnego  

i przedmiotowego; 

3) znajomość programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat frekwencji, postępów i trudności 

dziecka w nauce; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły; 

6) udziału rodziców w życiu szkolnym uczniów. 

7. Szczegółowe zasady organizacji i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, wychowania i opieki reguluje procedura kontaktów z rodzicami. 

§ 34. Organizacja biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy 

biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami 

1. Biblioteka jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą  

w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece oraz 

indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,  

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Szkoła posiada dwa pomieszczenia przeznaczone na bibliotekę umieszczone w obu 

szkolnych budynkach. 

3. Zatrudnieni w nich nauczyciele bibliotekarze pracują zgodnie z przepisami dotyczącymi 

działalności szkolnych bibliotek oraz w oparciu o roczny plan pracy. 

4. Nauczyciele bibliotekarze rejestrują zbiory i wypożyczają zgromadzone zasoby  

z wykorzystaniem programu „Biblioteka”. 

5. Z zasobów biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele; 

3) rodzice. 

6. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać w następujący sposób: 

1) wypożyczając książki do domu; 

2) czytając je w czytelni; 

3) w salach lekcyjnych (przekazanych do dyspozycji nauczycielowi); 

7. Z centrum multimedialnych mogą korzystać uczniowie  i nauczyciele w celach 

edukacyjnych. 

8. Zadaniem biblioteki jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów potrzeb czytelniczych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej  

i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji podstawy programowej; 
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7) przyzwyczajanie uczniów do samokształcenia i do korzystania z różnych źródeł 

informacji i mediów; 

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów; 

10) organizacja wystaw okolicznościowych 

9. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia 

zbiorów, kierując się potrzebami uczniów i nauczycieli oraz możliwościami finansowymi 

szkoły. 

10. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z niej określa „Regulamin biblioteki 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Kielcach” 

11. Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor, który między innymi: 

1) zapewnia wyposażenie i środki na funkcjonowanie biblioteki; 

2)  zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zapewnia im warunki 

do doskonalenia zawodowego; 

3) zatwierdza przydziały czynności nauczycieli bibliotekarzy; 

4) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne 

przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece; 

5) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

12. Współpraca z uczniami odbywa się poprzez: 

1) rozmowy indywidualne z uczniami, pomoc w doborze książek; 

2) uwzględnianie zainteresowań i propozycji uczniów przy zakupie nowych książek; 

3) włączanie uczniów w przeprowadzanie akcji czytelniczych, np. zbiórka książek 

do biblioteki, akcja „Uwolnij książkę; 

4) wspólne czytanie książek, 

5) propagowanie konkursów czytelniczych dla poszczególnych grup wiekowych; 

6) pracę z uczniami zdolnymi; 

7) wdrażanie uczniów do zasad kulturalnego zachowania się i zasad kultury 

czytelniczej; 

8) przygotowywanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów 

czytelniczych; 

9) organizację wyjść do bibliotek publicznych i miejskich. 

10) mogą korzystać z komputerów znajdujących się w czytelni multimedialnej; 

13. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z innymi nauczycielami szkoły, podejmując 

następujące działania: 

1) uwzględnianie zapotrzebowania nauczycieli przy zakupie literatury 

pedagogicznej i metodycznej; 

2) współpracę z wychowawcami klas przy monitorowaniu stanu czytelnictwa klas  

i poszczególnych uczniów; 

3) współpraca z nauczycielami języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej przy 

wyborze lektur szkolnych; 

4) ustalanie zasad wypożyczania lektur szkolnych; 

5) bieżące reagowanie na przypadki niszczenia przez uczniów wypożyczonych 

książek; 

6) przygotowywanie zestawów bezpłatnych podręczników dla poszczególnych klas 

oraz ich wykazów oraz ich zbieranie; 

7) współpraca z wychowawcami klas przy organizowaniu wycieczek do bibliotek; 

8) współpraca z nauczycielami przy organizowaniu konkursów i imprez 

czytelniczych.  

14. Bibliotekarze współpracują z innymi bibliotekami. Odbywa się to poprzez: 

1) udział uczniów w zajęciach bibliotecznych organizowanych przez Bibliotekę 

Miejską i Wojewódzką; 

2) organizowanie spotkań literackich; 

3) współpraca w zakresie organizowania imprez osiedlowych; 
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4) udział uczniów w konkursach organizowanych przez inne biblioteki szkolne  

i miejskie. 

15. Współpraca biblioteki z rodzicami z rodzicami uczniów odbywa się poprzez : 

1) korzystanie przez rodziców  z zasobów biblioteki (wypożyczenia na konto 

dziecka); 

2) uwzględnianie sugestii rodziców przy zakupie książek; 

3) promocję działań biblioteki poprzez zapraszanie rodziców na występy 

organizowane przez bibliotekę, wystawy okazjonalne , szkolne uroczystości; 

4) kontakt z rodzicami uczniów występujących w przedstawieniach teatralnych 

organizowanych przez bibliotekę (stroje, rekwizyty); 

5) uzgadnianie zasad postępowania w stosunku do uczniów, którzy zniszczą lub 

zgubią książkę lub podręcznik; 

6) zakup nagród książkowych dla uczniów wzorowych; 

7) współpracę z radą rodziców w zakresie dofinansowania zakupu książek; 

8) włączanie rodziców do organizacji wystaw, konkursów i imprez czytelniczych; 

§ 35. Organizacja świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego 

rozwoju ucznia  

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla wszystkich uczniów, którzy pozostają dłużej  

w szkole ze względu na: 

1) czas pracy rodziców; 

2) dojazd do szkoły; 

3) nieuczęszczanie na lekcje religii i inne zajęcia ujęte w planie pracy szkoły 

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica/prawnego 

opiekuna „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 

3. Świetlica funkcjonuje w dwóch budynkach Szkoły Podstawowej nr 5 w Kielcach – przy 

ulicy Wróblej i Górniczej. 

4. Celem pracy świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki przed i po 

zajęciach szkolnych. 

5. Do zadań świetlicy należy: 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej; 

3) upowszechnienie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny osobistej; 

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

6) stwarzanie wśród uczniów nawyków do uczestnictwa w kulturze; 

7) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

6. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: 

1) zajęć świetlicowych; 

2) zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów; 

3) gier i zabaw rozwijających; 

4) zajęć sportowych i innych. 

7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzony przez 

dyrektora szkoły. 

8. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiazki określa regulamin świetlicy, 

który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
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9. Czas pracy świetlicy ustalany jest na początku każdego roku szkolnego. Przy ustalaniu 

godzin pracy bierze się pod uwagę potrzeby rodziców. 

10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się także poza świetlicą, w salach wskazanych przez 

dyrektora szkoły. 

11. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25. 

12. Świetlica realizuje zadania według planu pracy dydaktycznej , wychowawczej  

i opiekuńczej oraz dziennego rozkładu dnia. 

13. Opieką świetlicową mogą być objęte dzieci  nieuczęszczające na lekcje religii, 

wychowania do życia w rodzinie oraz zwolnione z lekcji wychowania fizycznego. 

14. Zapisy dzieci do świetlicy odbywają się od czerwca poprzedniego roku szkolnego  

i trwają do 10 września nowego roku szkolnego. 

15. Praca świetlicy odbywa się na podstawie opracowanego planu pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz ramowego rozkładu dnia. 

16. Wychowawcy świetlicy organizują zajęcia dla uczniów z uwzględnieniem warunków 

wszechstronnego rozwoju ucznia. Biorą pod uwagę propozycje wychowanków, 

dostosowują rodzaj zajęć i aktywności do warunków organizacyjnych, pogody. 

17. Zajęcia w świetlicy trwają 60 minut, przerwy są regulowane zgodnie z potrzebami 

dzieci. 

18. Dzieci ze świetlicy odbierają  rodzice.  

19. Rodzice mogą upoważnić do odbioru inną osobę dorosłą. W takim przypadku należy 

wypełnić pisemne upoważnienie., w którym należy podać: datę odbioru dziecka,  imię 

i nazwisko osoby upoważnionej, numer jego dowodu osobistego oraz czytelny podpis 

osoby upoważniającej (imię i nazwisko). 

20. Wychowawca nie ma prawa wydać dziecka osobie nieupoważnionej lub znajdującej się 

pod wpływem alkoholu lub  substancji psychoaktywnych. 

 § 36. Stołówka szkolna  

Zasady organizacji stołówki, sposób uiszczania odpłatności za obiady, zasady zachowania  

uczniów podczas posiłków określa „Regulamin stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Stefana Artwińskiego w Kielcach 

 

§37. Organizacja gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

1. W Szkole działa gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

2. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami Szkoły sprawuje pielęgniarka  środowiska 

nauczania i wychowania, o której mowa w odrębnych przepisach. 

3. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy w szczególności udzielanie pomocy doraźnej 

w nagłych wypadkach, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz czuwanie nad 

prowadzeniem okresowych badań i bilansów zdrowia dzieci i młodzieży. 

 

 § 38 . Baza szkoły. 

1. Do realizacji zadań oświatowych szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) dwie biblioteki; 

3) dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu; 

4) dwie sale gimnastyczne; 



25 

 

5) boiska sportowe; 

6) dwa gabinety pedagoga; 

7) dwa gabinety medycyny szkolnej; 

8) świetlicę; 

9) kuchnię i zaplecza kuchenne; 

10) stołówkę; 

11) dwie szatnie; 

12) sklepik szkolny. 

ROZDZIAŁ V 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

§ 39. 1. W szkole tworzone są oddziały przedszkolne. 

2. Cele oddziału przedszkolnego: 

1) wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania  

i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, 

sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, 

dobra i piękna.  

2) udzielanie dzieciom wsparcia na drodze osiągania dojrzałości do podjęcia nauki na 

pierwszym etapie edukacji. 

3. Zadania oddziału przedszkolnego: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

4) zapewnienie prawidłowych warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub 

przyspieszony; 

5) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości 

percepcyjnych, wyobraźni i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych 

potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność i oryginalność dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,  

w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym 

wrażliwość estetyczną w odniesieniu do: mowy, zachowania, środowiska, 

ubioru, muzyki i tańca, śpiewu, teatru; 

10) tworzenie warunków umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących 

się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków do: konstruowania, majsterkowania, prezentowania 

wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło 

istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój 

tożsamości dziecka; 
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13) Kreowanie wspólnie z rodzicami wartości i norm społecznych, których źródłem 

jest rodzina, grupa w przedszkolu, dorosłe osoby; 

14) uzupełnianie, za zgodą rodziców treści wychowawczych o nowe zagadnienia,  

w związku z pojawieniem się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk ważnych dla 

jego bezpieczeństwa i rozwoju; 

15) wspieranie procesu uczenia się dziecka w celu osiągnięcia przez nie poziomu 

umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym, chęci poznania innych kultur; 

4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 5-6 lat. 

5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Liczba dzieci w oddziale 

przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

6. Do podstawowych zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy: 

1) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującą 

podstawą programową i wybranym programem nauczania; 

2) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego zainteresowaniami, 

możliwościami i zdolnościami; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w oparciu o wypracowane narzędzia, 

dokumentowanie tych działań; 

4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu dziecka  

w szkole; 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka; 

6) rozwijanie sprawności fizycznej dzieci poprzez zapewnienie udziału  

w zajęciach ruchowych, grach i zabawach; 

7) współpraca z pedagogiem, wychowawcami świetlicy, specjalistami z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w zakresie udzielania pomocy dzieciom; 

8) pomoc wychowawcom świetlicy w czasie spożywanie przez dzieci z oddziału 

przedszkolnego obiadu; 

9) współpraca z rodzicami oraz pomoc w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do 

nauki szkolnej, z uwzględnieniem: 

a) prawa rodziców do znajomości podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i uzyskiwania informacji o postępach i rozwoju dziecka; 

b) przekazywania informacji o wynikach obserwacji i diagnozy 

przedszkolnej; 

c) przekazania rodzicom informacji o gotowości szkolnej dziecka; 

7. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu  

o wybrany program wychowania przedszkolnego, uwzględniający podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, możliwości psychofizyczne dzieci  

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

8. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej jest nie krótszy niż  

5 godzin dziennie. 

9. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut. 

10. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Czas 

ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując tygodniowy czas zajęć oddziału 

przedszkolnego. 
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11. W oddziałach przedszkolnych organizuje się naukę języka obcego i religii. Czas trwania 

tych zajęć w ciągu jednego dnia wynosi 30 minut. 

12. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia 

uwzgledniający zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców/prawnych 

opiekunów zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

13. Sposób prowadzenia dokumentacji przez nauczyciela oddziału przedszkolnego regulują 

odrębne przepisy. 

14. Zasady rekrutacji i tryb korzystania z oddziałów przedszkolnych określa uchwała Rady 

Miasta Kielce. 

§. 40. Sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym zapewnia stałą opiekę nad 

dziećmi, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych  

w szkole i poza budynkiem; 

2. Nauczyciel w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz przeciwpożarowe; 

3. Wyjścia i wyjazdy poza budynek szkolny reguluje „Regulamin wycieczek szkolnych  

i innych wyjść i wyjazdów w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego  

w Kielcach” 

§ 41. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez 

rodziców 

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców oraz inne dorosłe osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienie rodziców. 

2. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie 

dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. 

W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się z rodzicami. 

3. Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu przekazania go przez 

rodzica. 

4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. 

Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. 

5. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów. Wypełnione oświadczenie 

o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka  rodzice/ 

opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku 

szkolnego. 

6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 

dziecko (np. podejrzenie o nietrzeźwość, agresywne zachowanie…) będzie wskazywał, 

że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.  Nauczyciel  ma obowiązek 

zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać 

drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. 

Jeżeli jest to niemożliwe nauczyciele mają prawo wezwać policję. 

7. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodzica, nauczyciel jest zobowiązany 

zadzwonić do rodziców, innej osoby upoważnionej i powiadomić o zaistniałej sytuacji. 

8. Gdy kontakt telefoniczny nie spowoduje odebrania dziecka, nauczyciel przez godzinę 

opiekuje się dzieckiem. 

9. Po upływie tego czasu nauczyciel zawiadamia dyrektora lub wicedyrektora i wspólnie 

decydują o zawiadomieniu policji. 
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ROZDZIAŁ VI 

ODDZIAŁY GIMNAZJUM 

§ 42.1. Szkoła prowadzi oddziały gimnazjum. 

2. Uczniów gimnazjum i nauczycieli uczących w klasach gimnazjum dotyczą postanowienia 

niniejszego statutu, a ponadto: 

§ 43. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego  

w gimnazjum 

1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej (w przypadku niezrealizowania projektu w klasie 

drugiej) jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowym 

przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu 

nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem 

różnorodnych aktywnych metod. 

2. Ustalenie warunków realizacji projektu należy do kompetencji dyrektora szkoły po 

zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie 

programowej danego przedmiotu lub wykraczać poza te treści. 

4. Dyrektor na umotywowany wniosek rodziców w uzasadnionych przypadkach losowych 

lub zdrowotnych może zwolnić ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego na 

świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za 

wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

6. Celem realizacji projektu edukacyjnego jest kształtowanie u uczniów: 

1) odpowiedzialności za własne postępy; 

2) podejmowania grupowych pomysłów; 

3) umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

pochodzących z różnych źródeł; 

4) rozwiazywania problemów w sposób twórczy; 

5) umiejętności zastosowania teorii w praktyce; 

6) rozwoju kreatywności i samoorganizacji; 

7) przygotowania do publicznych wystąpień; 

8) nauki samodzielności i podejmowania aktywności. 

7. Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie 

realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z pomocy wszystkich nauczycieli 

zatrudnionych w gimnazjum. 

8. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa „Regulamin realizacji 

projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 13 w Kielcach”. 

9. W terminie do końca września każdego roku nauczyciele zgłaszają do dyrektora szkoły 

na piśmie tematy wybranych przez uczniów projektów edukacyjnych. Zgłoszenie 

projektu dokonywane jest za pomocą „Karty projektu edukacyjnego”, którego wzór jest 

zamieszczony w „Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego”. 

10. Do 15 października każdego roku nauczyciele uczący w klasach drugich gimnazjum 

analizują zgłoszone przez uczniów i nauczycieli tematy projektów pod kątem możliwości 

ich realizacji, stopnia korelacji z podstawą programową, atrakcyjności i spodziewanych 

efektów dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Do 20 października każdego roku dyrektor szkoły ogłasza na stronie internetowej szkoły 

wykaz projektów dopuszczonych do realizacji w danym roku szkolnym. 

12. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania 

prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu opiekuna projektu i za jego zgodą 

oraz członków zespołu projektowego. 

13. Zespół uczniowski wraz z nauczycielem opiekunem przygotowuje w czasie realizacji 

projektu następujące dokumenty: 
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1) kartę projektu, 

2) kontrakt z uczniami, 

3) arkusz oceny udziału ucznia w projekcie edukacyjnym, 

4) samoocenę ucznia, 

5) program „Festiwalu projektów”, 

6) sprawozdanie z realizacji projektu 

14. Wzory dokumentów wymienionych w ust. 13 zamieszczone są w „Regulaminie realizacji 

projektu edukacyjnego”. 

15. Okres realizacji projektu wynosi od 2 do 8 tygodni. 

16. Grupy realizujące projekt mogą liczyć od 3 do 8 uczniów. 

17. Prezentacja projektów odbywa się w ramach „Festiwal projektów”. 

18. Dopuszcza się następujące formy realizacji projektów: 

1) konferencja naukowa połączona z wykładem, 

2) forma plastyczna (plakat, album, zdjęcia…), 

3) przedstawienie teatralne, inscenizacja, 

4) książka, broszura, gazetka, 

5) prezentacja multimedialna, 

6) model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska, 

7) happening, rajd, marsz…, 

8) sesja dyskusyjna, 

9) inna, za zgoda opiekuna projektu 

  § 44. Kryteria oceny projektu edukacyjnego w gimnazjum 

1.  Jeżeli projekt edukacyjny lub jego część jest ściśle związany z programem danego 

przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny cząstkowej  do dziennika lekcyjnego  

w rubryce „prace dodatkowe” z jednego lub kilku przedmiotów w semestrze, w którym 

jest realizowany projekt. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeżeli jest 

jednocześnie nauczycielem przedmiotu) na podstawie ustalonej oceny opisowej 

dostosowanej do obowiązującej skali ocen w szkole lub nauczyciel przedmiotu  

z opiekunem projektu. 

2. Ocena zachowania za wkład pracy ucznia w realizacje projektu jest ocena opisową 

ustaloną na podstawie uzyskanych przez ucznia punktów. 

3. Ocena wynika z podsumowania następujących elementów: 

1) ocena efektu końcowego: 

a) zawartość merytoryczna, treść, 

b) zgodność z tematem projektu, 

c) oryginalność, 

d) kompozycja, 

e) stopień wykorzystania materiałów źródłowych, 

f) estetyka i staranność, 

g) trafność dowodów i badań, 

h) wartość dydaktyczna i wychowawcza 

2) wkład ucznia w realizacje projektu, a w szczególności: 

a) zaangażowanie, 

b) pomysłowość i innowacyjność, 

c) umiejętność pracy w grupie, 

d) udział w praktycznym wykonaniu, wkład pracy, 

e) terminowość wykonywania przydzielonych zadań, 

f) pracowitość, 

g) udział w prezentacji 

3) ocena prezentacji: 

a) poprawność językowa, 

b) słownictwo specjalistyczne, 

c) efekt artystyczny, 

d) atrakcyjność, 

e) estetyka, 
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f) technika prezentacji, 

g) stopień zainteresowania odbiorców, 

h) poprawność udzielanych wyjaśnień, udzielane odpowiedzi 

4) samoocena ucznia. 

4. Karta oceny ucznia realizującego projekt edukacyjny jest umieszczona w „Regulaminie 

realizacji projektów edukacyjnych”. 

5. Zasady wystawiania ocen zachowania za realizację projektu edukacyjnego przez ucznia 

są następujące: 

1) za udział w projekcie uczeń może uzyskać 105 punktów, 

2) punkty są przeliczane na oceny według następującej tabeli: 

L. p. 
Uzyskane 

punkty 
% 

Ocena  

z projektu 

Liczba punktów 

doliczonych/odjętych 

do/od oceny 

zachowania 

1.  105-95 100-90 wzorowe +30 

2.  94-79 89-75 bardzo dobre +20 

3.  78-63 74-60 dobre +10 

4.  62-47 59-45 poprawne 0 

5.  46-26 44-25 nieodpowiednie -10 

6.  25 i niżej 24 i niżej naganne -20 

 

3) liczba uzyskanych punktów z projektu edukacyjnego jest wpisywana do 

zeszytu uwag przez wychowawcę w tym półroczu roku szkolnego, w którym 

jest realizowany projekt, 

4) wychowawca ma obowiązek doliczyć uczniowi uzyskaną liczbę punktów do 

ogólnej sumy punktów zachowania. 

6. Ocena z projektu gimnazjalnego nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie gimnazjum. 

 

§  45. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum 

1. Egzaminy gimnazjalne przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

1) humanistycznej – obejmującej wiadomości i umiejętności z języka polskiego 

oraz historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) matematyczno - przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z matematyki oraz 

przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii; 

3) części dotyczącej języków obcych – wiadomości i umiejętności z języka obcego 

wybranego przez ucznia. 

3. Przebieg i organizacja egzaminów gimnazjalnych odbywa się na podstawie odrębnych 

przepisów. 

4. Egzamin gimnazjalny może być dostosowany do potrzeb: 

1) zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

2) uczniów niebędących obywatelami polskimi. 

5. Uprawnieni do dostosowania są następujący uczniowie: 

1) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na: niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożone 

niedostosowaniem społecznym oraz posiadający orzeczenie o nauczaniu 

indywidualnym; 
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2) chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 

wydanego przez lekarza; 

3) uczniowie z: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

4) objęci w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na:  

a) trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

b) zaburzenia komunikacji językowej; 

c) sytuację kryzysową lub traumatyczną, 

d) na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej; 

5) cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia 

zrozumienie czytanego tekstu – na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej; 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

§ 46.1. W szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni – nauczyciele oraz 

pracownicy niepedagogiczni – administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne 

przepisy. 

3. Stanowiska kierownicze w szkole tworzy się za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§ 47.1. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektorzy, 

2) kierownik świetlicy, 

3) główny księgowy,  

4) kierownik gospodarczy 

2. Zakres zadań i odpowiedzialności dla pracowników wymienionych w ust. 1 opracowuje 

dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy oraz potrzeby i organizację 

szkoły. 

§ 48. Wicedyrektorzy 

1. W szkole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów za zgodą organu prowadzącego 

szkołę oddzielnie dla budynków Szkoły Podstawowej nr 5: 

a) przy ulicy Wróblej 5; 

b) przy ulicy Górniczej 64 

2. Wicedyrektorzy wykonują zadania zlecone przez dyrektora w zakresie: 

1) sprawowania nadzoru nad pracą dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą 

nauczycieli zatrudnionych w szkole, 

2) analizowania i oceniania efektów realizacji programów nauczania, 

3) udzielania wsparcia i pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 



32 

 

4) zapewnienia warunków współpracy szkoły z organizacjami działającymi  

w szkole, środowisku i w mieście, 

5) kształtowania odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole, 

6) pracy zespołów nauczycieli, 

7) realizacji przez studentów praktyk pedagogicznych, 

8) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych 

1. Wicedyrektorzy organizują i kontrolują realizację zastępstw za nieobecnych nauczycieli 

oraz prowadzą dokumentację z tym związaną. 

2. Wicedyrektorzy kontrolują prowadzoną przez nauczycieli dokumentację dotyczącą 

przebiegu nauczania. 

3. Wicedyrektorzy zastępują dyrektora podczas jego nieobecności. 

§ 49.Kierownik świetlicy 

1. Powierzenia stanowiska kierownika świetlicy i odwołania z niego dokonuje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady rodziców i rady 

pedagogicznej. 

2. Kierownik świetlicy wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie: 

1) kierowania zespołem pracowników pedagogicznych (wychowawców świetlicy) 

oraz pracownikami zatrudnionymi w bloku żywienia, 

2) sprawowania nadzoru nad realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych w świetlicy, 

3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy świetlicy oraz 

stołówki szkolnej, 

4) nadzorowania prawidłowego funkcjonowania bloku żywienia, 

5) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych 

§ 50. Główny księgowy 

1. Główny księgowy wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i wewnętrznymi procedurami, 

2) bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości szkoły zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

3) prawidłowego i terminowego dokonywania rozliczeń finansowych, 

4) dysponowania środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad 

wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, 

będącymi w posiadaniu szkoły, 

5) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez 

szkołę, 

6) analizy wykorzystania przydzielonych szkole środków budżetowych, 

pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły, 
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7) opracowania planów finansowych dotyczących budżetu i środków 

pozabudżetowych, 

8) kontroli mienia i środków finansowych oraz analizy prawidłowości ich 

wydawania, 

9) przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z przepisami prawa, 

10) wykonywania innych czynności zgodnie z przydziałem obowiązków i przepisami 

prawa. 

§ 51. Kierownik gospodarczy 

1. Kierownik gospodarczy wykonuje zadania zlecone przez dyrektora w zakresie: 

1) kierowania zespołem pracowników obsługi oraz stworzenie im warunków pracy 

zgodnie z bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) realizacji zakupów materiałowego wyposażenia szkoły zgodnie z ustawą  

 zamówieniach publicznych, 

3) prowadzenia spraw związanych z remontami szkoły (przetargi, dokumentacja), 

4) inwentaryzacji i oznakowania sprzętu szkolnego, prowadzenia ksiąg 

inwentarzowych, organizacji inwentaryzacji rocznej, 

5) projektowania budżetu szkoły na wydatki administracyjno-gospodarcze, 

6) terminowości przeprowadzania przeglądów, 

7) zabezpieczenia majątku szkolnego, 

8) wykonywania innych czynności zgodnie z zakresem obowiązków i przepisami 

prawa. 

§ 52. Zakres zadań nauczycieli 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą z uczniami, 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem podczas obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych poprzez: 

1) dostosowanie tempa pracy wymagań edukacyjnych do możliwości i umiejętności 

uczniów; 

2) stosowania odpowiednich metod nauczania i sprawdzania wiadomości  

i umiejętności uczniów; 

3) umożliwienie uczniowi z niepełnosprawnością korzystania z odpowiednich 

pomocy dydaktycznych; 

4) różnicowanie stopnia trudności i form pracy domowej. 

3. Do zadań nauczycieli należy: 

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

organizowanych przez szkołę; 

2) reagowanie na wszystkie uwagi uczniów dotyczące ich bezpieczeństwa i podjęcie 

interwencji; 

3) wykorzystywanie najnowszej wiedzy metodycznej i merytorycznej do pełnej 

realizacji podstawy programowej danego przedmiotu; 



34 

 

4) motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania przez nich 

własnych opinii i sadów; 

5) wychowywanie uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności 

sumienia  

i szacunku dla każdego człowieka; 

6) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich i moralnych, zgodnych 

z zasadami demokracji, współpracy pomiędzy ludzi o różnych poglądach; 

7) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, zgłaszanie zapotrzebowania 

oraz dbałość o stan pomocy dydaktycznych; 

8) systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, 

uzasadnianie ocen oraz informowanie rodziców o zagrożeniach, zgodnie z formą 

ustaloną w „Ocenianiu wewnątrzszkolnym”; 

9) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych zainteresowań, przygotowywanie do 

udziału w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach; 

10) współpracę z wychowawcą klasy; 

11) indywidualne kontakty z uczniami uczniów; 

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział w zebraniach rady pedagogicznej, lekcjach 

koleżeńskich i otwartych, uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego 

organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli lub inne instytucje 

zgodnie z szkolnym planem doskonalenia nauczycieli; 

13) uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez szkołę, 

14) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżurów zgodnie  

z ustalonymi zasadami, natychmiastowe informowanie o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, terminowe 

dokonywanie wpisów dzienników, arkuszy ocen i innych dokumentów szkolnych; 

16) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowaniem jego 

godności osobistej; 

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

4. Wychowawca klasy:  

1) na początku każdego roku szkolnego, jako przewodniczący klasowego zespołu 

nauczycieli odpowiada za rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych i przygotowuje wykaz uczniów, 

których należy objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną wraz z propozycjami 

form pomocy  

i sposobami dostosowania warunków nauczania; 

2) planuje w porozumieniu z pedagogiem formy udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i jest odpowiedzialny za jej prawidłowe 

funkcjonowanie 

5. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad uczniami,  

w szczególności: 

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

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) rozwiązywanie konfliktów między uczniami, a także między uczniami, a innymi 

członkami społeczności szkolnej. 

6. Wychowawca klasy realizuje swoje zadania poprzez: 

1) poznanie ucznia, jego warunków rodzinnych i bytowych, potrzeb, oczekiwań; 

2) ułatwienie uczniom adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc  

w rozwiazywaniu konfliktów z rówieśnikami; 

3) wdrażanie uczniów do współpracy; 

4) realizację planu godzin do dyspozycji wychowawcy; 
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5) usprawiedliwianie nieobecności uczniów na pisemną lun ustną prośbę rodziców; 

6) przynajmniej trzykrotne w ciągu roku szkolnego zorganizowanie zebrania 

zespołu nauczycieli uczących w klasie (początek roku, koniec I semestru, koniec 

roku) oraz utrzymywanie bieżącego kontaktu z nauczycielami uczącymi w celu 

ustalenia zasad udzielania pomocy uczniom oraz różnych metod i form pracy; 

7) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce oraz przyczynami 

opuszczania przez nich zajęć szkolnych; 

8) rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich, kształtowanie wśród nich: 

życzliwości, współdziałania, koleżeństwa i przyjaźni, odpowiedzialności; 

9) rozwijanie zainteresowań, między innymi poprzez inicjowanie udziału uczniów  

w konkursach, zawodach; 

10) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą oraz do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

11) współpracę z instytucjami udzielającymi pomocy w zakresie organizowania 

pomocy dla uczniów; 

12) nagradzanie i karanie uczniów zgodnie z zapisami Statutu; 

13) Wychowawca w ramach współdziałania z rodzicami w sprawach dydaktyczno - 

wychowawczych zobowiązany jest do: 

a) zapoznania rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-

wychowawczymi w danej klasie, jak również z przepisami dotyczącymi zasad 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

b) zapoznania rodziców z zasadami przeprowadzania egzaminów 

poprawkowych, sprawdzających i klasyfikacyjnych, 

c) udzielania rodzicom rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania  

i postępów w nauce, a także umożliwienia kontaktu z innymi nauczycielami 

uczącymi w klasie, 

d) utrzymania stałego kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb 

opiekuńczo -wychowawczych dzieci, 

e) włączania rodziców w życie klasy i szkoły. 

14) Spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami odbywają się w ramach zebrań  

z rodzicami zgodnie z harmonogramem pracy szkoły oraz podczas 

indywidualnych konsultacji ustalonych na początku roku szkolnego przez 

każdego nauczyciela.  

15) Nauczyciel - wychowawca ma prawo odmówić wykonania polecenia 

zwierzchnika, jeżeli jest ono sprzeczne z interesem wychowanka. 

16) Wychowawca może być odwołany przez dyrektora szkoły w szczególnych 

sytuacjach: 

a) losowych (urlop, choroba),   

b) na uzasadnioną prośbę własną nauczyciela, 

c) na uzasadniony wniosek 2/3 uczniów lub 2/3 rodziców uczniów, 

d) wniosek osób pełniących nadzór pedagogiczny, 

e) zmiany miejsca pracy lub przejście na emeryturę. 

17) Wychowawca w ramach współdziałania z rodzicami w sprawach dydaktyczno - 

wychowawczych zobowiązany jest do: 

a) zapoznania rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-

wychowawczymi  

w danej klasie, jak również z przepisami dotyczącymi zasad 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

b) zapoznania rodziców z zasadami przeprowadzania egzaminów 

poprawkowych, sprawdzających i klasyfikacyjnych, 

c) udzielania rodzicom rzetelnej informacji na temat dziecka, jego 

zachowania  

i postępów w nauce, a także umożliwienia kontaktu z innymi 

nauczycielami uczącymi w klasie, 

d) utrzymania stałego kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia 

potrzeb opiekuńczo -wychowawczych dzieci, 
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e) włączania rodziców w życie klasy i szkoły. 

7. Spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami odbywają się w ramach zebrań  

z rodzicami zgodnie z harmonogramem pracy szkoły oraz podczas indywidualnych 

konsultacji ustalonych na początku roku szkolnego przez każdego nauczyciela.  

8. Nauczyciel - wychowawca ma prawo odmówić wykonania polecenia zwierzchnika, jeżeli 

jest ono sprzeczne z interesem wychowanka. 

9. Wychowawca może być odwołany przez dyrektora szkoły w szczególnych sytuacjach: 

1) losowych (urlop, choroba),   

2) na uzasadnioną prośbę własną nauczyciela, 

3) na uzasadniony wniosek 2/3 uczniów lub 2/3 rodziców uczniów, 

4) wniosek osób pełniących nadzór pedagogiczny, 

5) zmiany miejsca pracy lub przejście na emeryturę. 

 § 53. Zadania nauczycieli i wychowawców w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; 

2.  Określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły. 

4. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania. 

5. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w zakresie 

oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie i uczestnictwo uczniów w życiu szkoły. 

  § 54. Do zadań pedagoga 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 zdolności uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 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 i 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; 
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8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców klas i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogiczne w: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia  

i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

  § 55. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólne 

realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie (IPET). 

2. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami pracy wychowawczej z uczniem 

posiadającym odpowiednie orzeczenie o nauczaniu specjalnym. 

3. Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4. Udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, 

w doborze form i metod pracy z uczniem. 

  § 56. W bibliotece szkolnej zatrudnieni są nauczyciele - bibliotekarze. Do zadań 

nauczycieli bibliotekarzy należy: 

1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły i dokonywanie ich selekcji; 

2. Prowadzenie elektronicznej ewidencji zbiorów; 

3. Klasyfikowanie, katalogowanie i konserwacja zbiorów; 

4. Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

pomiaru aktywności czytelniczej uczniów; 

5. Planowanie pracy: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki oraz terminarza 

zajęć biblioteki i imprez czytelniczych; 

6. Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, związanych  

z nauką i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów, 

7. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji naukowej, technicznej  

i ekonomicznej, 

8. Kształcenie kultury czytelniczej, 

9. Udzielanie nauczycielom pomocy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

10. Wskazanie odpowiedniej literatury uczniom mającym trudności w nauce, 

11. Stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej młodzieży, 

12. Odpowiedzialność za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenie  

i utrzymanie w należytym stanie, 

13. Ewidencjonowanie, wypożyczanie i rozliczanie bezpłatnych podręczników; 

 

  § 57. Do zadań wychowawców świetlicy należy: 

1. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Organizowanie pomocy uczniom w nauce we współpracy z nauczycielami. 

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie. 

4. Kształtowanie nawyków higieny osobistej wychowanków oraz dbałości o własne 

zdrowie. 
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5. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez organizację 

różnorodnych zajęć. 

6. Utrzymywanie kontaktów z wychowawcami i innymi nauczycielami w celu 

zapewnienia pomocy wychowankom. 

7. Sporządzanie rocznych planów pracy opiekuńczo - wychowawczej. 

8. Sprawowanie stałej opieki nad członkami grupy wychowawczej, troska o ich zdrowie 

i bezpieczeństwo. 

9. Pełnienie dyżurów jadalni szkolnej zgodnie z odrębnym harmonogramem. 

10. Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniu świetlicy i w salach, w których odbywają 

się zajęcia świetlicowe.. 

11. Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zainteresowań, upodobań  

i zdolności dzieci. 

12. Dbanie o powierzony sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne. 

§ 58. Zadania wszystkich nauczycieli w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa 

uczniów: 

1. Nauczyciel przestrzega i stosuje zarządzenia i przepisy dotyczące bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz przeciwpożarowe. 

2. Nauczyciel pełni dyżury zgodnie ze sporządzonym na każdy rok szkolny przez 

wicedyrektora harmonogramem dyżurów (nauczyciele klas 4-8 i oddziałów 

gimnazjum). 

3. Nauczyciele klas I-III w czasie przerw są cały czas ze swoimi dziećmi. Dotyczy to także 

osób zastępujących nieobecnych nauczycieli. 

4. Do czasu ustalenia stałego harmonogramu dyżurów nauczyciele pełnią dyżur przez cały 

czas przy klasach, w których odbywają lekcje. 

5. W przypadku zajęć dodatkowych (nieujętych w planie lekcji) nauczyciel prowadzący te 

zajęcia odpowiada za bezpieczeństwo uczestniczących w nich uczniów 

6. Obowiązkiem każdego nauczyciela kończącego lekcje w danej klasie (dotyczy obu 

budynków) jest sprowadzenie uczniów do szatni i pozostanie w niej do chwili wyjścia 

ostatniego ucznia 

7. Obowiązki nauczyciela dyżurnego: 

1) punktualne rozpoczynanie dyżuru w wyznaczonym miejscu, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem dla klas IV - VI szkoły podstawowej i I – III 

gimnazjum oraz zasadami obowiązującymi w klasach 0 – III 

2) nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu uczniów, 

egzekwuje wykonanie zakazów przez uczniów, w szczególności: 

3) zakazuje biegania i spędzania przerw na schodach, 

4) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkoły (sklep, ulica, dom) 

5) eliminuje niepożądane zachowania, gry i zabawy zagrażające życiu i zdrowiu 

uczniów; 

6) kontroluje zachowanie uczniów w sanitariatach 

8. Nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru 

zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach zagrażających zdrowiu  

i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły 
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9. W przypadku, gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest 

do: 

1) udzielenia pierwszej pomocy  

2) wezwania odpowiednich służb medycznych, po wcześniejszym zawiadomieniu 

rodziców 

3) powiadomienia dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności 

wicedyrektora o zaistniałym wypadku 

4) zabezpieczenia miejsca wypadku (niedopuszczenie do przebywania tam 

uczniów); 

5) zgłoszenie o wypadku w sekretariacie w celu odnotowania w księdze ewidencji 

wypadków 

10. Nauczyciel dyżurujący reaguje na niewłaściwe zachowania uczniów, zwraca uwagę na 

osoby obce przebywające w budynku szkolnym i zgłasza ten fakt dyrektorowi lub 

wicedyrektorowi szkoły. 

11. Niedopuszczalne jest opuszczenie przez nauczyciela miejsca dyżuru bez ustalenia 

zastępstwa. 

12. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów przebywających w rejonie jego dyżurowania 

13. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga za 

sobą konsekwencje służbowe, zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem pracy 

14. Nauczyciel ma prawo zgłosić do dyrektora szkoły wszelkie propozycje związane  

z usprawnieniem  systemu dyżurów, które będą miały wpływ na zapewnienie zdrowia  

i bezpieczeństwa uczniom. 

§ 59. Asystent nauczyciela 

1. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia  

w klasach 1-3 lub asystent wychowawcy świetlicy. 

2. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. 

3. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy 

świetlicy. 

4. Asystent posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowanie 

stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.  

5. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie – Kodeks pracy, a jego 

wynagrodzenie nie może być wyższe niż przewidziane dla nauczyciela 

dyplomowanego. 

ROZDZIAŁ VIII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO  

§ 60.1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
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2) zachowanie ucznia; 

3) projekt edukacyjny w oddziałach gimnazjum 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania  wewnątrzszkolnego. 

3. Proces oceniania: 

1) jest integralną częścią procesu nauczania i pomaga nauczycielowi osiągnąć 

zamierzone cele; 

2) dostarcza nauczycielowi informacji na temat efektywności własnej pracy, 

skuteczności poszczególnych metod pracy i ćwiczeń czy przydatności dydaktycznej 

konkretnych pomocy (np. schematów, stron internetowych, wzorów pism 

urzędowych); 

3) umożliwia diagnozę kompetencji uczniów, dostarcza informacje o postępach  

i wynikach pracy poszczególnych uczniów i klasy jako całości; 

4) dostarcza uczniom i ich rodzicom informację zwrotną o pracy, trudnościach oraz 

„mocnych stronach” uczniów; 

5) wzmacnia motywację uczniów do nauki, a także do angażowania się w obywatelskie 

działanie w dostępnym dla nich zakresie; 

6) umożliwia wystawienie uczniom ocen przewidzianych rozporządzeniem w sprawie 

klasyfikowania i promowania uczniów.  

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonych  

w odrębnych przepisach, realizowanych w szkole programów nauczania oraz 

formułowaniu oceny.  

5. Ocenianie zachowania polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli  

i uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, 

5) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku stwierdzenia, że ocena jest 

wystawiona niezgodnie z przepisami prawa; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć klasyfikacyjnych,   

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 
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7) ustalenie kryteriów oceny zachowania, 

8) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach dziecka w nauce. 

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, ocena nie jest karą ani nagrodą. 

8. W ocenianiu obowiązują następujące zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco  

i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych, 

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice  znają kryteria oceniania, 

zakres materiału oraz formy podlegające ocenie na poszczególnych poziomach 

nauki, 

3) zasada różnorodności – wynika ze specyfiki nauczanego przedmiotu, 

4) zasada różnicowania wymagań – wymagania stawiane uczniom są 

zróżnicowane pod względem  trudności i dają im możliwość uzyskiwania 

wszystkich ocen, 

5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne zasady oceniania podlegają weryfikacji  

i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację. 

§ 61. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w    tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do  dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i zachowaniu oraz  specjalnych uzdolnieniach uczniów, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno 

wychowawczej. 

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej 

niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających  

z realizowanego programu  nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o: 

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania  zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  
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    klasyfikacyjnej zachowania, 

4. Wymienione w ust. 2 i 3. informacje przekazywane są uczniom podczas zajęć 

z wychowawcą i rodzicom podczas pierwszych zebrań w roku szkolnym oraz 

zamieszczane są na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 62.1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi 

podczas zajęć lekcyjnych i rodzicom podczas spotkań z rodzicami lub indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą wykonywać fotografie prac kontrolnych w celu 

przygotowywania się do poprawy sprawdzianu. 

3. Uczniowie i ich rodzice nie mogą w żaden sposób rozpowszechniać udostępnionych 

prac kontrolnych. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii. 

5. Dyrektor szkoły na podstawie zwolnienia lekarskiego zwalnia ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego lub zapewnia możliwość uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza, 

ćwiczeń fizycznych. 

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z w/w przedmiotów uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

10.  Uczeń zwolniony w całości z w/w zajęć jest obowiązany przebywać w świetlicy  

w przypadku, gdy lekcje odbywają się w środku planu lekcji. Gdy przypadają one na 

ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne, uczeń może być zwolniony z obecności na tych 

lekcjach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców i uzyskaniu zgody dyrektora 

szkoły. 

11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej może zwolnić do końca 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: 

1) Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia 

2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka  w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

lub „zwolniona”. 

§ 63.1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2) I półrocze : wrzesień – styczeń 

3) II półrocze: luty – czerwiec  

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w roku na koniec I półrocza,  

a roczną  na koniec II półrocza,  zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu  

o organizacji roku szkolnego. 

3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny 

bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie 

jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru. 
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4. Szczegółowe zasady oceniania szkolnego określone są w przedmiotowym ocenianiu 

zwanych dalej „PO”, opracowanym przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów  

i edukacji wczesnoszkolnej  z uwzględnieniem specyfiki  i możliwości edukacyjnych 

uczniów.   

5. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. 

 § 64. Klasyfikacja 

1. W trakcie roku szkolnego dokonywana jest jedna klasyfikacja śródroczna 

2. Śródroczna klasyfikacja obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

dokonywana jest zawsze w styczniu. 

3. Roczna klasyfikacja obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dokonywana 

jest  

w czerwcu. 

4. Klasyfikacja końcowa dotyczy uczniów klas ósmej szkoły podstawowej i trzeciej 

oddziałów gimnazjum jako programowo najwyższych. 

§ 65.1. Na minimum 2 tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują 

ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) ocenie z zajęć edukacyjnych i  

ocenie zachowania. Rodzice otrzymują informacje o proponowanych ocenach w dzienniku 

elektronicznym. 

2. Na miesiąc przed rocznym (śródrocznym) zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 

jest zobowiązany poinformować ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych 

oraz obniżonej ocenie zachowania. Rodzice podczas zebrania z rodzicami otrzymują 

pisemną informację o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych, którą 

potwierdzają podpisem.                                                         

3. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu wychowawca klasy wysyła listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru informację o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych i nieodpowiedniej lub nagannej ocenie zachowania. 

§ 66. Ocenianie w klasach I - III 

1. Osiągnięcia i postępy ucznia określa się w skali 1-6: 

1) 6 - celująco, znakomicie, wspaniale; 

2) 5 - bardzo dobrze, biegle, prawidłowo; 

3) 4 - dobrze, poprawnie, sprawnie; 

4) 3 - dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco, przeciętnie; 

5) 2 - dopuszczająco, słabo, błędnie, niechętnie; 

6) 1 - niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie. 

2. Przy ocenie prac pisemnych (sprawdzian, test…) obowiązuje następująca punktacja  

i odpowiadające im oceny: 

% Ocena % Ocena 

100-95 6 64-50 3 

94-90 5+ 49-40 2+ 

89-85 5 39-30 2 

84-80 4+ 29-25 1+ 
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79-75 4 od 24 1 

74-65 3+ -------------- -------------- 

  

3. Przy ocenie poprawności pisania z pamięci i ze słuchu obowiązuje następująca 

punktacja 

0 błędów 6 

1-2 błędy 5 

3-4 błędy 4 

5-6 błędów 3 

7-9 błędów 2 

10 i więcej błędów 1 

4. Ocenianie zachowania: 

1) ustala się następującą symbolikę i skalę bieżącego oceniania zachowania ucznia: 

a) W - zachowuje się wzorowo; 

b) B - zachowuje się bardzo dobrze; 

c) D - zachowuje się dobrze; 

d) P - zachowuje się poprawnie; 

e) N - musi popracować nad zmianą swojego zachowani 

5. Klasyfikacja  śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

ucznia oraz ustaleniu  śródrocznych ocen  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Ocena  śródroczna przedstawiona jest opisowo w formie kart osiągnięć edukacyjnych 

ucznia (edukacja wczesnoszkolna, j. angielski i informatyka). Kartę wypełnia nauczyciel 

uczący. 

7. Karty osiągnięć edukacyjnych ucznia otrzymują rodzice na zebraniach. 

8. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.   

9. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i  zachowania są ocenami 

opisowymi. 

10. Roczna ocena z religii jest oceną cyfrową. 

11. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy  klasy 

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

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

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

12. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

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

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

13. Szczegółowe ocenianie w klasach 1-3 regulują „Zasady oceniania w edukacji 

wczesnoszkolnej”. 

§ 67. Tryb oceniania  

1. Ocenianie w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i w oddziałach gimnazjum odbywa 

się w skali 1 – 6  według kryteriów określonych przez nauczycieli w ocenianiu 

przedmiotowym. 
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2. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych podstawą 

programową ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami” według 

następującej skali: 

Ocena Oznaczenie 

cyfrowe 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający  2 

niedostateczny 1 

 

3. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjne roczne i śródroczne oceny zachowania w klasach IV – 

VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum ustala się według skali: 

Zajęcia edukacyjne Zachowanie 

L.p. Skala ocen Oznaczenie 

cyfrowe 

Skrót 

oceny 

Skala ocen Skrót 

oceny 

1.  Celujący 6 cel. Wzorowe wz. 

2.  Bardzo dobry 5 bdb. Bardzo dobre bdb. 

3.  Dobry  4 db. Dobre db. 

4.  Dostateczny 3 dst. Poprawne pop. 

5.  Dopuszczający 2 dop. Nieodpowiednie ndp. 

6.  Niedostateczny 1 ndst. Naganne ng. 

 

4. W ocenianiu bieżącym nie  dopuszcza się stosowania znaków : „+” i „-”. 

5. Oceny bieżące odnotowuje się w dziennikach lekcyjnych (tradycyjnych  

i elektronicznym) za pomocą cyfr. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne  -  

w rubrykach przeznaczonych na ich wpis i w protokołach egzaminów poprawkowych, 

klasyfikacyjnych i sprawdzianie wiadomości i umiejętności ucznia – słownie w pełnym 

brzmieniu. 

 §. 68. Formy pracy ucznia podlegające ocenie  

Uczeń oceniany jest za: 

1. Prace klasowe: sprawdziany (w tym również diagnostyczne, próbne), wypracowania 

klasowe, testy … (kategoria A); 

2. wiadomości bieżące – kartkówki, odpowiedzi ustne, praca na lekcji … (kategoria B) 

3. prace domowe – kategoria C 

 §. 69. Zasady oceniania bieżącego w klasach  

1. O planowanej pracy klasowej nauczyciel informuje uczniów z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ustalony termin ołówkiem wraz z datą 

wpisu w dzienniku lekcyjnym 
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2. W ciągu jednego tygodnia uczeń klas 4-6  może pisać maksymalnie dwie prace 

klasowe, pozostałych klas starszych – trzy. W ustalonym dniu może odbyć się tylko 

jedna praca pisemna (nie dotyczy to kartkówek z trzech ostatnich lekcji, diagnoz 

oraz próbnych sprawdzianów).  

3. Zmianę terminu pracy klasowej (odejście od ustalonej daty) z ważnego powodu 

należy uzgodnić z uczniami i zapisać w dzienniku.  

4. Uczniowie, którzy opuścili pracę klasową albo sprawdzian z przyczyn 

usprawiedliwionych, powinni ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do 

szkoły. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ma pisać zaległą pracę klasową, 

ustala termin, czas i miejsce pisania w taki sposób, aby nie zakłócać procesu 

dydaktycznego pozostałych uczniów. 

5. Uczeń, który bez usprawiedliwienia, celowo nie zgłasza się na sprawdziany  

w ustalonym terminie – wyznaczonym i dodatkowym – otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

6. Wyjątkiem jest długotrwała choroba ucznia. Wtedy nauczyciel podejmuje decyzję  

o wystawieniu ocen: śródrocznej lub rocznej na podstawie ocen już znajdujących 

się w dzienniku lekcyjnym. 

7. Uczeń może poprawić oceny z prac klasowych (kategoria A) w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się obie oceny. Ocenę z poprawy 

wyróżniamy kolorem zielonym. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej bierze się 

pod uwagę oceny: poprawianą i poprawioną. 

8. Warunki i sposób poprawiania ocen cząstkowych z pozostałych obszarów oceniania 

(kategoria B i C) określone są w ocenianiu przedmiotowym. 

9. Wprowadza się następujące progi procentowe przy ocenianiu prac pisemnych: 

L. p. Próg procentowy Ocena 

1.  od 30% 2 

2.  od 50% 3 

3.  od 75% 4 

4.  od 90% 5 

5.  od 95% 6 

 

10. Ustala się następujące zasady podziału rubryk z przedmiotów nauczania  

z wyłączeniem wychowania fizycznego, techniki, religii, muzyki. 

1) szkoła podstawowa: 

Prace klasowe 

(kategoria A) 

Wiadomości 

bieżące 

(kategoria B) 

Praca domowa 

(kategoria C) 

 

11. Podział wyżej umieszczonych rubryk i wymagana minimalna ilość w nich ocen 

uzależniona jest od specyfiki przedmiotu i ustaleń zawartych w ocenianiu 
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przedmiotowym. Ogólna ilość ocen cząstkowych w półroczu nie może być mniejsza 

niż cztery. 

12. Z wychowania fizycznego, religii, etyki, muzyki i plastyki, techniki oznaczenie rubryk 

określają przedmiotowe zasady oceniania.  

13. Szczegółowe warunki oceniania z poszczególnych przedmiotów określają zasady 

przedmiotowego oceniania sporządzone przez nauczycieli przedmiotów. 

14. Oceny wystawione z przedmiotów: muzyka, plastyka, zajęcia komputerowe, 

informatyka, zajęcia techniczne, technika, a także z wychowania fizycznego muszą 

uwzględniać wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

15. Ustala się następującą ilość ocen z przedmiotów, których liczba godzin w tygodniu 

wynosi: 

1) 1 godzina - co najmniej 4; 

2) 2 godziny - co najmniej 5; 

3) 3 i więcej - co najmniej 7. 

16. Uczeń powinien mieć wystawione oceny we wszystkich rubrykach. 

17. Sposób oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 § 70. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i rocznych z zajęć 

edukacyjnych w klasach IV-VIII i oddziałach gimnazjum 

1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach  

IV – VIII szkoły podstawowej  i oddziałach gimnazjum nauczyciel danego 

przedmiotu na podstawie ocen cząstkowych. Decydującą rolę przy wystawianiu ocen  

z przedmiotów (wyjątek: muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne) mają 

oceny z kategorii A, następnie B i C. 

2. Roczna ocena klasyfikacyjna jest podsumowaniem pracy ucznia w I i II półroczu. 

3. Uczeń, który na koniec I półrocza otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu, jest 

zobowiązany do zaliczenia materiału wskazanego przez nauczyciela w terminie 

ustalonym z tym nauczycielem. 

4. Obowiązkiem nauczyciela jest wpisanie oceny śródrocznej i rocznej do dzienników: 

tradycyjnego i elektronicznego na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej. 

6. Z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki i techniki nauczyciel bierze pod uwagę 

wysiłek ucznia wynikający ze specyfiki przedmiotu i na tej podstawie wystawia oceny 

śródroczne i roczne.  
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§ 71. Warunki i tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana oceny 

śródrocznej lub rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny śródrocznej lub rocznej  

o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego 

ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub jest od niej wyższa. 

2. Uczeń, który chce uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną, zgłasza się  

w ciągu dwóch dni od uzyskania tej informacji do nauczyciela danego przedmiotu.  

3. Nauczyciel przypomina uczniowi podane na początku roku szkolnego wymagania 

edukacyjne, niezbędne do uzyskania danej oceny wynikające z podstawy programowej  

i realizowanego programu nauczania oraz sprawdza spełnienie przez ucznia warunków 

ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana. 

4. Oceny poprawiane są w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, jednak nie później 

niż na trzy dni przed określonym w kalendarzu roku szkolnego terminem wystawiania 

śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych.  

5. O terminie poprawiania oceny uczeń i rodzic zostają zawiadomieni w formie pisemnej. 

6. Jeżeli uczeń w przyczyn nieusprawiedliwionych nie zgłosi się na umówiony  

z nauczycielem termin, traci możliwość poprawy oceny.  

7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (choroba, sytuacje losowe …) nauczyciel  

w porozumieniu z rodzicem wyznacza dodatkowy termin poprawy oceny. 

8. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności dokonuje nauczyciel przedmiotu w wybranej przez 

siebie formie dostosowanej do wymogów przedmiotu, z materiału obejmującego 

wiadomości i umiejętności z danego półrocza. 

9. Poprawa oceny następuje w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę,  

o którą ubiega się uczeń lub wyższą. 

10. Ostateczna poprawiana ocena śródroczna nie może być niższa od oceny proponowanej 

przez nauczyciela, niezależnie od wyników poprawy, do której uczeń przystąpił. 

11. Ustalona w powyższym trybie ocena roczna jest ostateczna, z zastrzeżeniem przepisów 

dotyczących postępowania w związku z wystawieniem oceny niezgodnie z przepisami 

prawa. 

§ 72. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana 

1. Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu co najmniej 80% (wyjątek długotrwała 

choroba). 

2. Przystępowanie do przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów i prac pisemnych. 

3. Efektywne poprawianie ocen ze sprawdzianów i z innych obszarów oceniania. 

4. Skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela i szkołę form pomocy. 
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§ 73. Zasady wystawiania ocen zachowania w klasach 4 – 8 i w oddziałach 

gimnazjum. 

1. Ocena 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 i innych osób,  

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na 

promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Ostateczną decyzję w 

sprawie ustalenia oceny klasyfikacyjnej podejmuje wychowawca po zasięgnięciu opinii 

zespołu nauczycieli uczących tego ucznia. 

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5. Oceny klasyfikacyjne zachowania począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, 

ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne,  

5) nieodpowiednie,  

6) naganne  

§ 74. Tryb ustalania oceny zachowania w klasach 4 – 8 z oddziałami 

gimnazjum  

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  

o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie poprawiania 

oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. W czasie trwania półrocza punkty zdobyte przez ucznia są rejestrowane w zeszycie 

uwag klasy. Uwagi  i punkty wpisują nauczyciele, natomiast wychowawca klasy może 

zmienić ilość wpisanych punktów. 

3. Ocena bieżąca zachowania jest określona w punktach  

4. Każdy uczeń na początku pierwszego i drugiego półrocza otrzymuje 100 punktów jako 

kredyt zaufania.  

5. W czasie semestrów uczeń ma możliwość uzyskiwania dodatkowych punktów: 

dodatnich (za pozytywne przejawy zachowania) i ujemnych (za różne przewinienia).  
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6. Ustala się następujący przydział punktów uczniom klas 4-8 i gimnazjum:  

1) punkty dodatnie uczeń otrzymać za:  

L. p. Wypełnianie obowiązków uczniowskich Liczba punktów 

Nauczyciel 

odpowiedzialny 

za wpisanie 

punktów 

Podstawowe obowiązki uczniowski   

1.  100% frekwencji w semestrze  +10  wychowawca 

2.  Brak spóźnień  3 wpisy x 3 pkt.  wychowawca 

3.  Prawidłowy strój na uroczystości szkolne  5  wychowawca 

4.  
Zmienne obuwie  2 razy w sem. x3 

pkt.  
wychowawca 

Kultura osobista i zdrowy styl życia:   

1.  Okazywanie szacunku kolegom, 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły  
do 10 

Wszyscy 

nauczyciele 

2.  Dbałość o piękno mowy ojczystej i używanie 

form grzecznościowych  

1 raz w sem x 

5pkt. 

Wszyscy 

nauczyciele 

3.  Przeciwstawianie się złu i krzywdzie 

wyrządzanym innym  
10-30  

Wszyscy 

nauczyciele 

4.  Wzorowe zachowanie podczas imprez 

szkolnych: 

 apele, uroczystości szkole, 

 wycieczki, rajdy jednodniowe, 

 zielone szkoły 

5-20 
Wszyscy 

nauczyciele 

5.  Reprezentowanie szkoły na forum miasta, 

województwa 
10-20  

Dodatkowe czynności ucznia:   

1.  

Aktywna praca w:  

 samorządzie klasowym;  

 samorządzie szkolnym  

 

do 10  

do 20  

Wychowawca i 

opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

2.  
Dbanie o wygląd klasy (zmiana gazetki, 

ukwiecenie sali…)  
do 10  

Wszyscy 

nauczyciele 

3.  
Systematyczne uczestniczenie w zajęciach 

pozalekcyjnych  
5 - 10 

Nauczyciel 

prowadzący zajęcia 

4.  Brak uwag negatywnych na koniec semestru  10 Wychowawca 

5.  
Uzyskanie tytułu najsympatyczniejszego 

ucznia/uczennicy danej klasy 
10 Wychowawca 

6.  
Pomoc w zorganizowaniu imprezy klasowej 

lub szkolnej 
5 - 10 

Wszyscy 

nauczyciele 

7.  Pomoc kolegom w nauce do 10 
Wszyscy 

nauczyciele 

8.  
Czynny udział w apelach i uroczystościach 

organizowanych w szkole 
do 10 

Wszyscy 

nauczyciele 

9.  

Udział w konkursach i zawodach sportowych: 

 na szczeblu szkolnym, 

 miejskim, 

 wojewódzkim 

 za zajęcie I – III miejsca w w/w etapach 

 

5-15 

15 

20-30 

+ 5  

Opiekun konkursu/ 

zawodów 

10.  Uzyskanie tytułu „Ucznia Miesiąca” 10 

Opiekunowie 

Samorządu 

Uczniowskiego 

11.  Ofiarowanie książek do biblioteki 
do 10 pkt w 

semestrze 
Opiekun biblioteki 
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12.  Oddanie niezniszczonych podręczników 3 pkt za szt. 
Wszyscy 

nauczyciele 

13.  

Przyniesienie surowców wtórnych: 

 zużyte baterie, 

 nakrętki, 

 makulatura, 

 inne 

5 baterii – 1 pkt 

20 szt – 1 pkt 

1 kg – 1 pkt 

1 – 5 

(max.30 pkt w 

sem.) 

Wychowawcy i 

opiekunowie akcji 

14.  Praca w ramach wolontariatu. do 30  

15.  
Inne niewymienione zachowania 

1 – 5  
Wszyscy 

nauczyciele 

 

2) punkty ujemne uczeń może otrzymać za:  

L. p.  Wypełnianie obowiązków uczniowskich  Liczba punktów   

Podstawowe obowiązki uczniowski   

1.  Frekwencja:  

 do 9 godzin nieusprawiedliwionych  

 10 – 20 godzin nieusprawiedliwionych,  

 21 – 30 godzin nieusprawiedliwionych  

 powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych  

 

-1 za godz.  

-10  

- 20  

- 30  

Wychowawca 

/1 w sem. 

2.  Ucieczka z jednej lekcji  -5  Wszyscy 

nauczyciele 

3.  Spóźnienie się na lekcję  - 2 Wszyscy 

nauczyciele 

4.  Przeszkadzanie w lekcji  do -5  Wszyscy 

nauczyciele 

5.  Niewywiązywanie się z podstawowych 

obowiązków, np. przetrzymywanie książek z 

biblioteki , niewypełnianie obowiązku 

dyżurnego, brak pomocy i przyborów 

szkolnych 

do -5  Wszyscy 

nauczyciele 

6.  Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji: 

kręcenie się, wydawanie dźwięków, 

szeleszczenie,... 

- 5  Wszyscy 

nauczyciele 

7.  Wychodzenie z ławki, chodzenie po klasie - 5 Wszyscy 

nauczyciele 

8.  Rzucanie przedmiotami po sali, wyrzucanie 

ich, zaśmiecanie 

- 5 Wszyscy 

nauczyciele 

9.  Przebywanie w szatni bez konieczności - 5 Wszyscy 

nauczyciele 

10.  Brak kluczyka do szafki w szatni - 5 ? Wszyscy 

nauczyciele 

11.  Niszczenie mienia szkoły do - 30  Wszyscy 

nauczyciele 

12.  Fałszowanie dokumentacji szkolnej i 

podpisów  

do -50  Wszyscy 

nauczyciele 

13.  Niedbanie o schludny wygląd oraz 

odpowiedni strój stosowny do okazji, np. : 

 noszenie ozdób zagrażających zdrowiu 

(kolczyk w nosie …); 

 wyzywający strój i makijaż; 

 koloryzacja włosów 

do - 20 Wszyscy 

nauczyciele 
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14.  Nieprzestrzeganie obowiązujących w szkole 

norm i zasad – samowolne opuszczenie 

budynku szkoły, wychodzenie poza budynek 

szkoły wtedy, gdy nie ma dyżurującego 

nauczyciela 

do-15  Wszyscy 

nauczyciele 

15.  Brak obuwia zmiennego  -5 każdorazowo  Wszyscy 

nauczyciele 

16.  Używanie telefonu komórkowego, sprzętu 

grającego w czasie lekcji, itp. bez zgody 

nauczyciela: 

 za trzykrotny wpis – pisemna nagana 

wychowawcy; 

 za pięciokrotny wpis – nagana dyrektora 

w obecności rodziców ucznia; 

do - 10  

 

 

-20 

 

-50 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

wychowawca 

 

dyrektor 

 

 

17.  Nagrywanie i fotografowanie na terenie 

szkoły bez zgody zainteresowanych 

- 30 Wszyscy 

nauczyciele 

18.  Uruchamianie szkolnych alarmów - 10 Wszyscy 

nauczyciele 

19.  Opuszczenie sali lekcyjnej bez zgody 

nauczyciela 

- 10 Wszyscy 

nauczyciele 

20.  Brak szacunku w stosunku do nauczycieli, 

innych uczniów i pracowników szkoły  

-5 do -20  Wszyscy 

nauczyciele 

21.  Niewykonywanie poleceń nauczycieli i innych 

pracowników szkoły zgodnych z prawem 

- 5 do - 10 Wszyscy 

nauczyciele i 

pracownicy szkoły 

22.  Niewłaściwe zachowanie podczas imprez 

szkolnych: 

 apele, uroczystości szkolne, 

 wycieczki, rajdy jednodniowe, 

 zielone szkoły  

 

 

-1 do – 5 

-1 do – 10 

- 1 do - 20 

Wszyscy 

nauczyciele 

23.  Brak obłożonych książek - 3 pkt za szt. Wszyscy 

nauczyciele 

24.  Wulgarne słownictwo  - 5 do-10  Wszyscy 

nauczyciele 

25.  Palenie papierosów i e- papierosów -20  Wszyscy 

nauczyciele 

26.  Picie alkoholu, zażywanie narkotyków i 

środków odurzających  

do-50  Wszyscy 

nauczyciele 

27.  Handel na terenie szkoły środkami 

niedozwolonymi  

do -50  Wszyscy 

nauczyciele 

28.  Agresywne zachowanie w stosunku do innych 

uczniów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły  

do -50  Wszyscy 

nauczyciele 

29.  Zastraszanie kolegów, nauczycieli, 

pracowników szkoły (ustne, pisemne, w 

sieci) 

do-50  Wszyscy 

nauczyciele 

30.  Rażące przejawy dyskryminacji, np. osób 

innych wyznań, szykanowanie z powodu złej 

sytuacji materialnej , wyśmiewanie stroju... 

do - 50 Wszyscy 

nauczyciele 

31.  Wyłudzanie pieniędzy  do-50  Wszyscy 

nauczyciele 

32.  Kradzież  do-50  Wszyscy 

nauczyciele 

33.  Posiadanie lub używanie gazu, petard oraz 

innych niebezpiecznych narzędzi, itp.  

do-50  Wszyscy 

nauczyciele 
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34.  Nakłanianie do bójek 

 

Udział w bójkach   

do - 20  

 

do - 50 

Wszyscy 

nauczyciele 

35.  Kłamstwa  do-10  Wszyscy 

nauczyciele 

36.  Upomnienie wychowawcy klasy odnotowane 

w zeszycie uwag czerwonym kolorem 

-10  Wychowawca 

37.  Pisemna nagana wychowawcy  -20  Wychowawca 

38.  Nagana dyrektora udzielona na apelu 

szkolnym  

-30  Wychowawca 

39.  Nagana dyrektora wręczona w obecności 

rodziców  

-50  Wychowawca 

7. Zasady przydzielania punktów dodatnich i ujemnych uczniom powinny znajdować się 

w każdej sali lekcyjnej. 

8. W przypadku dewastacji i niszczenia mienia szkoły rodzice uczniów ponoszą 

odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody ( zgubione klucze do szafek  

w szatni, uszkodzenia drzwi, ścian, itp.) 

9. W przypadku rażącego naruszenia norm społecznych i statutu szkoły decyzje 

podejmuje zespół nauczycieli uczących daną klasę w porozumieniu z pedagogiem, 

rzecznikiem praw ucznia i przedstawicielami samorządu uczniowskiego (2 uczniów):  

10. Zespół, o którym mowa w ust. 9 ustala konsekwencje i zestaw działań naprawczych. 

Jego ustalenia są ostateczne. 

11. Ocenę zachowania śródroczną i roczną wystawia wychowawca klasy po uzyskaniu 

opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów i ucznia ocenianego.  

12. W klasach 4-8 i w oddziałach gimnazjum uzyskanie opinii odbywa się  

w następujący sposób: 

1) nauczyciele wystawiają oceny zachowania na przygotowanych przez wychowawcę 

arkuszach stosując skalę określoną w § 32 ust. 3, 

2) wychowawca bierze pod uwagę przeważającą w opinii nauczycieli ocenę dla danego 

ucznia i wpisuje odpowiadającą jej ilość punktów. W przypadku takiej samej ilości 

dwóch lub więcej ocen – należy wybrać najwyższą, najbardziej korzystną dla ucznia:  

Ocena  Wzorowe  Bardzo dobre  Dobre  Poprawne  Nieodpowiedn

ie  

Naganne  

Punkty  5 4 3 2 - 1 - 2 

 

3) według takiej samej zasady ustalana jest wartość punktowa oceny zachowania 

ucznia na podstawie opinii innych uczniów klasy:  

Ocena  Wzorowe  Bardzo dobre  Dobre  Poprawne  Nieodpowiedn

ie  

Naganne  

Punkty  10 7 5 3 -5 -10 

 

4) w zeszytach uwag uczniów klas 4-6 wychowawca wpisuje ilość uzyskanych 

punktów, a zapis otrzymuje następujące brzmienie:  

„Ilość uzyskanych punktów:  
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 w opinii nauczycieli -  

  w opinii uczniów –  

13. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny zachowania polega na podsumowaniu punktów 

uzyskanych przez ucznia i przeliczeniu ich na odpowiadającą im ocenę.  

L. p. Uzyskane 

punkty 
Ocena Skrót 

oceny 

1.  180 i więcej  wzorowe  6  

2.  od 150  bardzo dobre  5  

3.  od 100  dobre  4  

1) Zachowania wzorowego nie może mieć uczeń, który w danym półroczu otrzymał 

powyżej 5 uwag negatywnych, a bardzo dobrego  - powyżej 8 uwag 

negatywnych. 

2) Zestawienie ocen śródrocznych (rocznych) zachowania wystawionych przez 

nauczycieli i uczniów wychowawca dołącza do dokumentacji klasy.  

3) Przy ustalaniu rocznej oceny zachowania dodaje się liczbę punktów uzyskanych 

w I i II półroczu i uzyskaną sumę dzieli się przez 2.  

4) Wyliczenie i wpisanie do dziennika ocen zachowania dokonywane jest zgodnie  

z terminem określonym w kalendarzu szkolnym na każdy rok.      

14. Ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej i rocznej zachowania uczniów podejmuje 

wychowawca klasy. 

§ 75. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o uzyskanie wyższej o jedną ocenę rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Warunkiem ubiegania się o podwyższenie oceny jest: 

1) brak co najwyżej 2 punktów do oceny, o którą uczeń się ubiega; 

2) wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione przez rodziców; 

3) frekwencja na zajęciach co najmniej 70%; 

4) brak uwag dotyczących: bójek, przemocy, kradzieży; 

5) pozytywna opinia samorządu klasowego. 

3. Uczeń lub jego rodzice składają pismo do dyrektora  szkoły, najpóźniej 2 dnia od 

momentu poinformowania ucznia przez wychowawcą o proponowanej  ocenie. 

4. Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

1) wychowawca klasy; 

2) pedagog szkolny; 
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3) trzech nauczycieli uczących w danej klasie; 

4) przedstawiciel samorządu klasowego. 

5. Komisja zbiera się najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem 

rady pedagogicznej. 

6. Komisja dokonuje analizy zeszytu uwag, bierze pod uwagę opinię samorządu 

klasowego, uwagi nauczycieli (pozytywne lub negatywne) zgłoszone podczas 

spotkania. 

7. Komisja ustala ocenę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół, który przechowuje się w dokumentacji szkoły. 

9. Wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców o wyniku pracy komisji. 

 § 76. Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w semestrze, za który jest przeprowadzana 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. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Zgoda ta może nastąpić po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

złożonego przez ucznia lub jego rodziców w sekretariacie szkoły. Wniosek musi być 

złożony najpóźniej na dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej: 

1) w przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do 

klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 

5. 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. 

6. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się 

egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, plastyki i wychowania 

fizycznego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych 

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się: „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla uczniów wymienionych w ust. 2 i 3 przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się  w formie pisemnej i ustnej.  
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9. Egzamin klasyfikacyjny z: plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu  

z nauczycielem przedmiotu, uczniem i jego rodzicami. Jest on przeprowadzony nie 

później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć edukacyjnych. 

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego  

w terminie wymienionym w ust. 11, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia liczbę zajęć edukacyjnych,  

z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

 

14. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

a) Do protokołu dołącza się: pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15. 

 

17. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu. Wniosek musi być złożony  

w sekretariacie szkoły nie później niż 3 dni po przeprowadzonym egzaminie 

klasyfikacyjnym. Szkoła udostępnia dokumentacje na terenie szkoły nie później niż 5 

dni po wpłynięciu wniosku. Dokumentacji nie wolno kopiować ani fotografować. 

 § 77. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w przypadku zastrzeżeń, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami dotyczącymi trybu wystawiania ocen. 

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  zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, 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 zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

z wyjątkiem plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami. 

6. W skład komisji powołanej przez dyrektora szkoły wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu, dołącza się: prace pisemne ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedział ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

10.  Protokół z egzaminu sprawdzającego wiadomości i umiejętności  stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

 § 78. Tryb postępowania w przypadku zastrzeżeń, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu wystawiania ocen. 

1. W przypadku komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w jej skład 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6) przedstawiciel rady rodziców 
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2. Komisja, o której mowa w ust 1 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana zwykłą większością 

głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.  

3. Z prac komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania sporządza się 

protokół zawierający: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 § 79. 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. 

2. Oceny: roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i roczna klasyfikacyjna zachowania 

ustalone przez komisje są ostateczne, z wyjątkiem rocznej klasyfikacyjnej oceny 

niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

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

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 

4. Przepisy dotyczące egzaminu wiadomości i umiejętności ucznia stosuje się także  

w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń  wynosi 5 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 § 80. Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z: plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin 

ma formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji. 

6. 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. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły  

w następującym składzie: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator; 
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Stopień 

trudności pytań powinien być zgodny z podstawą programową wymaganiami na 

poszczególne oceny umieszczonymi w przedmiotowym ocenianiu. 

9. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosował wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, pytania egzaminacyjne 

powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

10. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

11. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z wyjątkiem 

zgłoszenia przez ucznia lub rodzica zastrzeżeń dotyczących wystawienia oceny 

niezgodnie z trybem jej ustalania. Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych 

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

wystawiona przez komisję jest ostateczna.  

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę.  

§ 81. Zasady otrzymywania promocji i ukończenia szkoły 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej, wlicza się także oceny 

klasyfikacyjne z tych ocen.  

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił 

do  egzaminu.  

3. Uczeń otrzymuje promocje z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji 

średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej 

bardzo dobra ocenę zachowania. 

§ 82. Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin przeprowadzany jest w klasie ósmej na zakończenie szkoły podstawowej. 
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2. Egzamin ma formę pisemną, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia 

szkoły. 

3. Sposób i formy przeprowadzania egzaminu oraz zasady jego przeprowadzania regulują 

odrębne przepisy.  

4. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do egzaminu  

w warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb. Informacje dotyczące 

dostosowań ogłaszane są w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

ROZDZIAŁ IX 

§ 83. PRAWA I OBOWIAZKI UCZNIÓW oraz tryb składania skarg, w przypadku 

naruszenia praw ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewniających 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej  

i psychicznej, 

3) ochrony oraz poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych  

i rodzinnych, 

4) ochrony przed dyskryminacją na tle rasowym, wyznaniowym, narodowościowym, 

płci, wieku, orientacji seksualnej  itp. 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, 

6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym 

7) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,  

9) znajomości, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, terminu pracy 

klasowej,  

10) znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów, 

11) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki itp. 

13) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

14) udziału w działaniach podejmowanych przez szkołę, m.in. poprzez działalność 

samorządową,  

15) zgłaszania władzom szkolnym, nauczycielom, przedstawicielom samorządu 

uczniowskiego, radzie rodziców uwag, wniosków i postulatów dotyczących praw 

uczniów; 

16) otrzymywania bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie  

z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Do obowiązków ucznia należy: 

1) rzetelna praca nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

2) sumienna i aktywna praca na lekcjach oraz innych zajęciach organizowanych przez 

szkołę, 

3) systematyczne i punktualne uczestniczenie w zajęciach,  

4) systematyczne odrabianie prac domowych i staranne prowadzenie zeszytów 

przedmiotowych, 
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5) terminowe usprawiedliwianie nieobecności, 

6) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, 

7) dbanie o honor i dobre imię szkoły, godne jej reprezentowanie, 

8) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

9) poszanowania praw i godności osobistej oraz przekonań innych; 

10) noszenia stroju galowego podczas uroczystości wynikających z ceremoniału 

szkolnego; 

11) wyłączania telefonu komórkowego i innych urządzeń podczas lekcji; 

12) dbanie o higienę osobistą, zmienianie obuwia, przychodzenie do szkoły schludnie, 

estetycznie i skromnie ubranym, 

13) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów;  

14) troszczyć się o dobro szkoły i kultywować jej tradycje; 

15) przestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów obowiązujących w szkole, 

16) wywiązywanie się z poleceń władz szkoły i nauczycieli. 

 

§ 84. Tryb wnoszenia skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Uczeń lub jego rodzice w przypadku naruszenia praw ucznia mają prawo do złożenia 

skargi. 

2. Skarga musi mieć formę pisemną. 

3. Skargę wnosi się do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego, a ci mają 

obowiązek poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły. 

4. W celu wyjaśnienia okoliczności dotyczących skargi, dyrektor powołuje zespół  

w składzie: wicedyrektor jako przewodniczący, pedagog, wychowawca klasy  

i dwóch nauczycieli uczących ucznia. 

5. Czas wyjaśnienia sprawy przez zespół nie może przekroczyć 7 dni od złożenia 

skargi. 

6. Ze swoich prac i ustaleń zespół sporządza protokół. 

7. Ustalenia zawarte w protokole są przekazywane rodzicom ucznia przez dyrektora 

szkoły  w terminie 14 dni od dnia złożenia skargi. 

8. Składającemu skargę, w przypadku niesatysfakcjonującego go wyniku prac komisji 

przysługuje prawo odwołania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny -  

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

ROZDZIAŁ X 

RODZAJE NAGRÓD I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA UCZNIOM ORAZ TRYB 

WNOSZENIA ZASTRZEŻEN DO PRZYZNANYCH NAGRÓD 

§ 85. 1. Nagrodą za wybitne osiągnięcia w nauce lub zachowaniu oraz zaangażowanie  

w działalność pozalekcyjną może być: 

1) wpisanie pozytywnej uwagi wraz z punktami dodatnimi do „zeszytu uwag”, 

2) pochwała ustna wychowawcy lub innego nauczyciela udzielona na forum klasy lub 

szkoły, 

3) pochwała dyrektora szkoły, 

4) pochwała dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela udzielona na forum szkoły, 

5) zamieszczenie informacji o sukcesie na tablicy informacyjnej w szkole oraz na 

stronie internetowej Szkoły, 
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6) list pochwalny do rodziców od wychowawcy lub dyrektora szkoły, 

7) dyplom uznania, 

8) nagroda rzeczowa, 

9) inne w uzgodnieniu dyrektora z radą rodziców i samorządem uczniowskim. 

§ 86. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanych nagród 

1. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą wnieść uzasadnione 

zastrzeżenie do dyrektora szkoła w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej 

przyznania. 

2. Odwołanie rozpatrywane jest przez dyrektora w terminie 14 dni. 

3. Decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ XII 

RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA 

SIĘ OD KARY 

§ 87. 1. Uczeń może być ukarany za niewywiązywanie się z obowiązków określonych  

w Statucie Szkoły. 

1. Przy nakładaniu kary należy brać pod uwagę rodzaj popełnionego przewinienia, rozmiar 

ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowe zachowanie ucznia, intencje ucznia 

i jego wiek, poziom rozwoju psychicznego, zachowanie się ucznia po popełnieniu 

przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.  

2. Odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez ucznia ponoszą rodzice (prawni 

opiekunowie). 

3. Obowiązuje następująca gradacja kar: 

1) ustne upomnienie, wychowawcy klasy, nauczyciela z wpisaniem odpowiedniej 

liczby punktów do zeszytu uwag, 

2) zakaz udziału w imprezach organizowanych w klasie i w szkole, 

3) upomnienie wychowawcy klasy wpisane do zeszytu uwag, 

4) ustne upomnienie dyrektora, 

5) pisemna nagana wychowawcy klasy wpisana wraz z ilością punktów ujemnych 

do zeszytu uwag (z poinformowaniem rodziców), 

6) nagana dyrektora szkoły udzielona na apelu, 

7) pisemna nagana dyrektora szkoły udzielona  w obecności rodziców ucznia, 

8) przeniesienie do równorzędnej klasy na terenie szkoły 

§ 88. Tryb odwoływania się od nałożonej kary. 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić z wnioskiem  o anulowanie  kary 

do dyrektora szkoły.  

2. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia. 

3. Wykonanie kary może być zawieszone na okres dwóch miesięcy, jeżeli uczeń 

złoży przyrzeczenie poprawy i uzyska poręczenie samorządu klasowego.  

4. Jeżeli w terminie wymienionym w ust. 7 uczeń nie popełni żadnego przewinienia, 

karę uważa się za niebyłą. 

5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się do dyrektora w formie 

pisemnej od nałożonej kary w terminie 7 dni od jej otrzymania. 
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6. W przypadku odwołania dyrektor powołuje komisję w składzie: wicedyrektor 

jako jej przewodniczący, wychowawca klasy, dwóch nauczycieli uczących ucznia 

i przedstawiciel samorządu klasowego. W przypadku odmowy komisji  

 

§ 89. PRZYPADKI, W KTÓRYCH DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ MOŻE 

WYSTĄPIĆ DO KURATORA OŚWIATY Z WNIOSKIEM O PRZENIESIENIE UCZNIA DO 

INNEJ SZKOŁY 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora może zostać 

przeniesiony do innej szkoły. 

2. Dyrektor po wyczerpaniu w stosunku do ucznia wszystkich możliwych oddziaływań 

wychowawczych składa wniosek do Kuratora Oświaty w sprawie przeniesienia 

ucznia do innej szkoły. 

3. Warunkiem skierowania wniosku do Kuratora Oświaty jest zastosowanie przez 

uczących gradacji wszystkich kar nałożonych na ucznia. 

4. Dyrektor ma prawo wystąpić z wnioskiem wymienionym w ust. 2 w przypadku 

ucznia, który: 

a) swoim zachowaniem uwłacza sobie, kolegom, a działania wychowawcze nie  

przygaszą efektów, 

b) oddziałuje demoralizująco na pozostałych uczniów, 

c) rażąco łamie Statut Szkoły, 

d) łamie normy współżycia społecznego (rozbój, kradzieże, bijatyki, wymuszenia 

itp.); 

e) jego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów; 

f) zastosowane kary nie przyniosły rezultatów 

4. Decyzje w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar podejmuje rada pedagogiczna. 

5. W stosowaniu kary powinna być przestrzegana gradacja i hierarchia. 

6. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność ucznia. 

7. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

8. Rodzicom (prawnym opiekunom) ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do dyrektora szkoły od nałożonej kary. Odwołanie wnosi się w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od daty nałożenia kary. 

9. Dyrektor szkoły samodzielnie lub z pomocą powołanej przez siebie komisji rozpatruje 

odwołanie w terminie do 14 dni od dnia złożenia pisemnego odwołania od udzielonej 

kary. 

10. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

§ 90. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (także podczas przebywania w świetlicy  

i bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i odłożyć aparat telefoniczny do 

umieszczonego w sali lekcyjnej pojemnika. 

3. Dopuszcza się korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw, przed zajęciami i po nich z zachowaniem 

przyjętych zasad (nie używanie głośników). 

4. Nagrywanie obrazu i dźwięku za pomocą telefonu lub innych urządzeń jest 

zabronione. 

5. Szkołą nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. Rodzice ponoszą pełna odpowiedzialność za 

przynoszony przez ich dzieci sprzęt elektroniczny. 
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6. Dopuszcza się korzystanie z tabletu lub innych urządzeń pełniących funkcję pomocy 

dydaktycznej dla uczniów: 

1) na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych – nauczyciel decyduje o potrzebie 

wykorzystania sprzętu elektronicznego do celów edukacyjnych; 

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania na terenie szkoły telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych powoduje zabranie telefonu przez nauczyciela  

i złożenie go do depozytu znajdującego się w sekretariatach szkoły: 

1) po stwierdzeniu naruszenia zasad używania urządzeń elektronicznych w szkole, 

nauczyciel zabiera sprzęt i do zakończenia lekcji (zajęć) przechowuje go  

w klasie; 

2) nauczyciel dokonuje odpowiedniego wpisu w zeszycie uwag klasy, do której 

uczęszcza uczeń; 

3) podczas przerwy nauczyciel oddaje telefon do sekretariatu za pokwitowaniem 

(2 egzemplarze). Pokwitowanie zawiera: nazwisko i imię ucznia, datę zdarzenia, 

nazwę urządzenia, nazwisko i imię nauczyciela, który zabrał sprzęt oraz jego 

czytelny podpis; 

4) nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi, drugi pozostaje 

w sekretariacie; 

5) zabrany sprzęt odbierają rodzice po okazaniu pokwitowania; 

8. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, narad i zebrań rady 

pedagogicznej. 

Rozdział XIII 

Postanowienia końcowe 

§ 91. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Szkoła jest jednostką budżetową finansowana ze środków budżetu Miasta Kielce. 

Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

4. Szkoła prowadzi księgowość, w tym rachunek dochodów jednostek budżetowych. 

5. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań oraz wydawania ich duplikatów określają odrębne 

przepisy. 

6. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

7. W szkole może być prowadzona innowacyjna i eksperymentalna działalność 

pedagogiczna na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci 

mogą, za zgodą dyrektora prowadzić w szkole działalność opiekuńczo wychowawczą 

w formie zajęć pozalekcyjnych. 

§ 92. WARUNKI STOSOWANIA SZTANDARU SZKOŁY, GODŁA SZKOŁY ORAZ 

CEREMONIAŁU SZKOLNEGO 

1. Szkoła posiada własne: sztandar, hymn, logo i ceremoniał szkolny. 

2. Poczet sztandarowy: 



65 

 

1) do pocztu sztandarowego wybierani są uczniowie na czerwcowym zebraniu rady 

pedagogicznej. Kandydaci muszą cieszyć się nienaganną opinią, osiągać bardzo 

dobre wyniki w nauce i zachowaniu; 

2) poczet sztandarowy tworzą: chorąży i dwuosobowa asysta; 

3) powoływany jest także poczet rezerwowy, który w miarę potrzeby zastępuje 

poczet podstawowy; 

4) insygnia pocztu sztandarowego to: biało-czerwone szarfy przewieszone przez 

prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym 

biodrze, białe rękawiczki oraz birety i krawaty w kolorze granatowym; 

3.  Uroczystości odbywające się z użyciem sztandaru szkoły: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych, 

3) obchody Dnia Patrona; 

4) uroczystości związane z ważnymi rocznicami historycznymi np. Konstytucja 3 

Maja, Narodowe Święto Niepodległości i inne, 

5) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem absolwentów szkoły, na 

pozostałych poziomach według ustaleń dyrektora; 

6) inne uroczystości (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 

4. Całością spraw organizacyjnych pocztu sztandarowego zajmują się opiekunowie pocztu 

wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

§ 93.1. Szkoła posiada własny hymn. Jest nią pieśń: „W kalendarzu życia”. 

2. Hymn szkolny jest śpiewany podczas ważnych uroczystości szkolnych. 

§ 94.1 Logo szkoły to tarcza z nazwą szkoły – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana 

Artwińskiego w Kielcach i umieszczoną w środku cyfrą „5”. 

2. Logo jest umieszczane na dyplomach wydawanych przez szkołę dla uczniów  

i rodziców i nauczycieli. 

§ 95.1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy 

uroczystości wymienione w ust. 3. 

2. Uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w uroczystościach wymienionych w ust. 3.  

w strojach galowych (biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie lub spódnica). 

3. Podczas wszystkich uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego śpiewane są 

hymny: państwowy (2 zwrotki) i szkolny (2 zwrotki) oraz uczestniczy sztandar. 

§ 96.  W szkole istnieje system monitoringu wizyjnego: 

1. System monitoringu wizyjnego służy pomocą przy podejmowaniu działań 

interwencyjnych. 

2. Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do zastosowania 

przewidzianych w Statucie szkoły konsekwencji wobec ucznia. 

3. W sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia i innych 

zapis systemu monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich przez 

pracowników szkoły i funkcjonariuszy policji. 



66 

 

§ 97. 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) rady rodziców; 

5) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje statutu szkoły. 

2. Po trzech nowelizacjach statutu uchwala się jednobrzmiący tekst. 

 

 

Statut przyjęty uchwałą nr 6/2017/208 z dnia 8 listopada 2017 r. Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Artwińskiego w Kielcach 

 


