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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie jest szkołą 

publiczną.  

Z dniem 1 września 2022 r. szkoła wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych 

w Klimontowie, zwanego dalej Zespołem. 

Zespół został utworzony poprzez połączenie: Publicznej Szkoły Podstawowej           

im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie i Liceum Ogólnokształcącego                   

im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie. 

1) Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania  

w 8 - letnim cyklu kształcenia. 

2) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego. 

3) Realizuje ustalone dla szkoły podstawowej podstawy programowe przedmiotów 

obowiązkowych i ramowy plan nauczania. 

4) Realizuje ustalone w ustawie i rozporządzeniach zasady oceniania, klasyfikowania 

 i promowania uczniów.  

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o Szkole – należy 

przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego  

w Klimontowie. 

1) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły. 

2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe. 

3) Dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowych w Klimontowie. 

4) Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu Placówek 

Oświatowych w Klimontowie. 

5) Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły. 

6) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono 

jeden z oddziałów szkoły. 

7) Organach szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, 

Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców. 

8) Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców 

lub prawnych opiekunów. 
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ROZDZIAŁ I  

Informacje o szkole 

 

 

§ 1 

Ogólne informacje o szkole 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Placówek Oświatowych w Klimontowie Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego.  

2. Siedziba szkoły: 

ul. Szkolna 1 

27 - 640 Klimontów 

tel./fax  15 8661018 

e-mail: psp-klimontow@o2.pl 

www.pspklimontow.pl 

ul. Zysmana 9 

27-640 Klimontów 

tel./fax 15 8661284 

 

 

§ 2 

Pieczęcie urzędowe 

 

1. Szkoła używa pieczęci podłużnej z napisem:  

Zespół Placówek Oświatowych 

w Klimontowie 

Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Jerzego Ossolińskiego  

27 - 640 Klimontów, ul. Szkolna 1 

tel. 15 8661018 

 

1) Szkoła używa pieczęci podłużnej w pismach wychodzących ze szkoły  

np. zaświadczeniach, wnioskach, informacjach dla rodziców, opiniach itp. 

2) Szkoła używa pieczęci podłużnej w obiegu wewnętrznym np.: zarządzeniach 

dyrektora, pismach wewnętrznych np. kary, nagrody dyrektora, dokumenty szkolne, 

regulaminy, procedury, instrukcje itp.  

3) Szkoła używa pieczęci podłużnej w dokumentacji finansowej. 

2. Szkoła używa pieczęci okrągłej dużej i małej z Godłem Państwa w koronie i napisem 

w otoku: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. 

 

 

§ 3 

Inne informacje o szkole 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Klimontów. 

2. Organem nadzorującym jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.  

mailto:psp.klimontow@o2.pl
http://www.pspklimontow.pl/
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3. Przy szkole działa świetlica i biblioteka. 

4. Szkoła prowadzi oddziały sportowe. 

 

 

§ 4 

Czas trwania nauki 

 

1. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat zgodnie z ramowym planem nauczania 

i tygodniową liczbą godzin, i dzieli się na etapy: 

1) Pierwszy etap edukacyjny: klasy I – III  

2) Drugi etap edukacyjny: klasy IV – VIII 

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami uczniów oraz orzeczeniami i opiniami 

poradni psychologiczno-pedagogicznej organizuje się nauczanie indywidualne, 

zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne, 

zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia i zainteresowania na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

 

 

§ 5 

Obwód szkoły 

 

1. Obwód szkoły obejmuje miejscowości należące do gminy Klimontów. 

1) Do obwodu szkoły należą następujące miejscowości: Klimontów, Adamczowice, 

Beradz, Borek Klimontowski, Byszów, Byszówka, Góry Pęchowskie, Górki, Kępie, 

Kroblice Pęchowskie, Nowa Wieś, Olbierzowice, Pęchowiec, Pęchów, Płaczkowice, 

Pokrzywianka, Przybysławice, Rogacz, Szymanowice Górne, Ułanowice. 

2) Do szkoły mogą być przyjmowani za zgodą Dyrektora uczniowie spoza obwodu, jeśli 

istnieją ku temu warunki. 

3) Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania 

przez rodziców zezwolenia Dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego 

oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym. 

 

 

§ 6 

Formy szkolnego ceremoniału 

1. Ślubowanie uczniów klas I. 

1) Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych przygotowują wychowawcy klas. 

2) Tekst ślubowania jest następujący: 

„Ślubuję na sztandar szkolny być dobrym Polakiem. 

Będę dbał o dobre imię swojej klasy i Szkoły. 

Będę się w szkole uczył jak kochać swoją Ojczyznę 

i jak dla niej pracować, kiedy dorosnę”. 

2. Pożegnanie uczniów klas VIII. 

1) Ceremoniał pożegnania przygotowują wychowawcy klas. 

2) Tekst pożegnania brzmi: 
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„Ja, absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie  

przyrzekam dbać o dobre imię Szkoły i sumienną pracą poszerzać zdobytą tu wiedzę.  

Przyrzekam nie zawieść moich wychowawców i nauczycieli, którzy włożyli dużo serca,  

abym mógł stać się prawym człowiekiem i godnym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej”. 

3. Hymn szkoły. 

1) Hymn szkoły odśpiewywany jest podczas uroczystości szkolnych. 
 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły 

 

 

§ 1 

Ogólne cele i zadania szkoły 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw oraz określonych na jej podstawie 

aktów wykonawczych, w szczególności: 

1) Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów. 

2) Szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników oraz materiałów 

edukacyjnych. Zasady określone są w regulaminie. 

3) Przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć 

szkolnych i przerw międzylekcyjnych. 

4) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 

5) Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej  

i religijnej. 

6) Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

7) Umożliwiania rozwijanie zainteresowań uczniów. 

2. Szkoła realizuje swoje cele i zadania poprzez: 

1) Prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, szkolnych i pozaszkolnych. 

2) Udostępnienie sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych. 

3) Umożliwienie korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej. 

4) Indywidualizację nauczania. 

5) Umożliwienie działalności organizacji młodzieżowych. 

6) Prowadzenie świetlicy szkolnej. 

7) Umożliwienie spożycia posiłków w stołówce szkolnej. 

8) Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

9) Współdziałanie z sądem rodzinnym dla nieletnich. 

10) Organizowanie miejsc do zajęć rekreacyjno-sportowych. 

11) Organizowanie nauczania religii i etyki. 

12) Współpracę z rodzicami, samorządem gminnym, stowarzyszeniami. 

13) Organizację wolontariatu. 

14) Doradztwo zawodowe. 

3. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są 

szczególne formy opieki, szkoła pomaga poprzez: 

1) Organizowanie bezpłatnego dożywiania. 

2) Organizowanie pomocy materialnej na zakup odzieży lub przyborów szkolnych  

przy współpracy z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej oraz z radą rodziców. 

3) Pomoc rządową np. stypendia. 
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4. Nauczyciele otaczają opieką uczniów zdolnych umożliwiając im rozwój 

zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych i udział w 

konkursach. 

5. Otacza się opieką uczniów mających trudności, organizując zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i rewalidacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

6. Szkoła posiada zasady wewnątrzszkolnego oceniania. 

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”. 

8. Wychowawca prowadzi swój oddział przez dany etap edukacyjny.  

9. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę po stwierdzeniu zaniedbań, 

uwzględniając opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

10. Działania szkoły dotyczą: 

1) Efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych. 

2) Organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki. 

3) Tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów. 

4) Współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

5) Zarządzania szkołą lub placówką. 

 

 

§ 2 

Zadania szkoły wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

1. Wychowanie ucznia zdrowego, otwartego, kulturalnego, samodzielnego  

i odpowiedzialnego za siebie i innych, w poczuciu patriotyzmu oraz tolerancji  

i szacunku dla dobra wspólnego we wszystkich wymiarach życia społecznego. 

2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego młodego człowieka w oparciu  

o ponadczasowe wartości takie jak: prawda, mądrość, dobro, godność, przyjaźń, 

rodzina, patriotyzm, wolność i tolerancja. 

3. Dbanie o zdrowie i harmonijny rozwój emocjonalny uczniów oraz propagowanie 

zdrowego stylu życia. 

4. Przygotowanie do rzetelnego zgłębiania wiedzy i samodzielnego rozwiązywania 

problemów intelektualnych. 

5. Motywowanie do twórczego odbioru kultury. 

6. Zapobieganie powstawaniu wśród dzieci i młodzieży niekorzystnych problemów 

społecznych 

7. Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, 

społeczności szkolnej, lokalnej oraz życia w rodzinie. 

8. Utrwalanie w świadomości uczniów zasad i norm zachowania przyjętych w naszej 

kulturze. 

9. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w społeczności szkolnej. 

10. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

11. Przygotowanie do świadomego wyboru stylu życia i ról społecznych. 

12. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala Rada Rodziców                     

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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§ 3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na: 

1) Diagnozowaniu środowiska ucznia, 

2) Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

3) Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

4) Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

7) Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców, 

8) Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym zakresie, 

9) Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

10) Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

ucznia, 

11) Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, 

12) Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

13) Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

14) Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

 

§ 4 

Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi 

 

1. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych 

w szkole polega na: 

1) Realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) Zapewnieniu odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, 

3) Realizacji programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej 

i wychowawczej, 

4) Realizacji wskazanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zajęć, 

5) Integracji ze środowiskiem rówieśniczym. 
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ROZDZIAŁ III 

Organy szkoły 

 

 

§ 1 

Organy szkoły 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców  

4) Samorząd Uczniowski 

2. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców uchwalają swoje 

regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego  

i niniejszym Statutem. Regulaminy te stanowią załączniki do Statutu Szkoły. 

 

 

§ 2 

Dyrektor szkoły 

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz. 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny, udziela nauczycielom instruktażu i pomocy. 

3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

4) Podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. 

5) Realizuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji. 

6) Wykonuje zadania zapewniające bezpieczeństwo w szkole. 

7) Współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie praktyk pedagogicznych. 

8) Stwarza warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń. 

9) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

10) Tworzy atmosferę pracy opartą na zasadach życzliwości i szacunku. 

11) Dwa razy w roku składa Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w 

sprawach: 

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. 

2) Powołania na stanowisko wicedyrektora i odwołania po zasięgnięciu opinii Organu 

Prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. 

3) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i pracownikom nie będących nauczycielami. 

4) Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 
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5) Odpowiada za majątek szkoły i prawidłowe powierzenie odpowiedzialności 

materialnej za poszczególne składniki majątkowe podległym sobie pracownikom. 

6) Odpowiada za dokumentację szkolną. 

3. Pozostałe zadania wykonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą 

Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim. 

 

 

§ 3 

Rada Pedagogiczna 

 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w 

zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor, wicedyrektor i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

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

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 

w Klimontowie. 

5. Rada Pedagogiczna może pracować na kolegialnych wspólnych posiedzeniach Rad 

Pedagogicznych Zespołu. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji                       

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Nie mniej niż cztery razy w roku. 

7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej, Organu Prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 głosów członków 

Rady Pedagogicznej. 

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

9. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej płowy jej członków. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

12. Nauczyciele są zobowiązani do nie wyjawiania spraw poruszonych na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,   

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

13. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

2) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

3) Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole.  

4) Ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

5) Podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia z zapewnieniem miejsca  

w innej szkole. 

6) Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego. 

14. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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1) Organizację pracy dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńczej szkoły, w tym zwłaszcza 

tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2) Projekt Planu finansowego szkoły. 

3) Wnioski Dyrektora o przyznanie nagrody ministra, kuratora, oraz odznaczeń 

państwowych 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) Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego. 

 

 

§ 4 

Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa 

regulamin działalności Rady Rodziców, który stanowi odrębny dokument. 

3. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 

współpracuje z Radą Rodziców – osobiście. 

4. W  celu  wspierania  działalności  statutowej  szkoły,  Rada   Rodziców  gromadzi  

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa wymieniony regulamin. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

2) Wspieranie działalności statutowej szkoły. 

3) Typowanie dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora. 

4) Możliwość przekazywania do Organu Prowadzącego oraz Organu Nadzoru 

Pedagogicznego opinii na temat pracy szkoły. 

6. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

1) Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i zadania        

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, rodziców   

i nauczycieli. 

7. Rada Rodziców opiniuje w szczególności program i harmonogram poprawy 

efektywności kształcenia i wychowania, jeżeli taki zostanie zlecony przez Organ 

Nadzoru Pedagogicznego. 

 

 

§ 5 

Samorząd Uczniowski 

 

1. Wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski, który jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa 

regulamin działalności samorządu, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz 

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
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1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymogami. 

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 rozwiązywania                        

i zaspokajania własnych zainteresowań. 

4) Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,            

w porozumieniu  z Dyrektorem szkoły. 

6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

 

§ 6 

Współdziałanie organów szkoły 

 

1. Każdemu organowi szkoła zapewnia możliwość swobodnego działania                                    

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie. 

1) Dyrektor szkoły zapewnia wszystkim organom bieżącą wymianę informacji  

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

2) Każdy z organów szkoły współdziała z pozostałym dla pełnej realizacji statutowych 

zadań szkoły. 

3) Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga się wewnątrz 

szkoły po wysłuchaniu opinii stron. 

2. Mediatorem w sytuacjach konfliktowych jest Dyrektor, może nim być także jeden  

z organów szkoły, jeśli pozostałe wyrażą na to zgodę. 

3. W celu przepływu informacji o podejmowanych działaniach Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców, samorządów klasowych przedstawiciele tych 

organów uczestniczą w corocznym spotkaniu trójstronnym ukierunkowanym na 

pracę w następnym roku szkolnym. 

4. W wyjątkowych wypadkach na wniosek jednego z organów takie posiedzenie może 

się odbyć w innym terminie. 

 

 

§ 7 

Sposoby rozwiązywania konfliktów 

 

1. Bieżące informacje dotyczące pracy szkoły są udostępnione rodzicom, uczniom          

i pracownikom szkoły na tablicy ogłoszeń, w e-dzienniku i na stronie internetowej 

szkoły. 

2. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. W tym celu odbywają się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów danej 

klasy. 

3. Jeżeli w szkole zaistnieje sytuacja konfliktowa, tryb jej rozwiązania przedstawiają 

następujące procedury. Każdą zaistniałą w szkole sytuację konfliktową należy po 

wnikliwej analizie przyczyn starać się rozwiązać na miejscu, w szkole, wykazując 

chęci ugodowego rozstrzygnięcia sporu. 

1) Konflikt między  uczniami: 

Wychowawca po otrzymaniu informacji konfliktowej między uczniami w możliwie 

najkrótszym czasie rozmawia z zainteresowanymi, starając się wyjaśnić przyczyny  
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i nakłonić ich do zgody. W przypadku braku pozytywnego rozwiązania sprawy, 

wychowawca korzysta ze wsparcia pedagoga i rodziców zainteresowanych uczniów. 

Wspólnie z nimi doprowadza do zakończenia konfliktu. 

2) Sytuacje konfliktowe uczeń - nauczyciel: 

Na wniosek ucznia, jego rodziców lub wychowawcy rozpatruje kolejno wychowawca 

lub pedagog, następnie Dyrektor w porozumieniu z zespołem wychowawczym Rady 

Pedagogicznej. Jeżeli sytuacja nie zostanie rozwiązana, Dyrektor organizuje w ciągu 

tygodnia spotkanie zespołu wychowawczego z przedstawicielami Rady Rodziców i 

stronami sporu, na którym stara się wypracować kompromisowe rozwiązanie 

konfliktu. 

3) Rodzic - nauczyciel: 

Na wniosek osoby  zainteresowanej Dyrektor szkoły rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni, 

a o wynikach informuje zainteresowane strony. Skargi anonimowe (listy, telefony,    

e-maile) nie są rozpatrywane. 

 

  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja szkoły 

 

 

§ 1 

Podstawa organizacji szkoły 

 

1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) Arkusz organizacji szkoły. 

2) Tygodniowy rozkład zajęć. 

3) Kalendarz roku szkolnego, to jest: terminy rozpoczynania i kończenia zajęć 

dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, określają odrębne 

przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

 

§ 2 

Arkusz organizacji szkoły 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora dla każdego roku 

szkolnego na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

Arkusz organizacji szkoły zaopiniowany przez związki zawodowe, zatwierdza Organ 

Prowadzący Szkołę, po uzyskaniu opinii Organu Nadzoru Pedagogicznego. 

2. Arkusz organizacji szkoły zawiera liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych 

oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i 

innych zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ 

Prowadzący Szkołę. 
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§ 3 

Tygodniowy rozkład zajęć 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

 i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły 

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne 

zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład zajęć ustala 

nauczyciel. 

 

 

§ 4 

Oddziały szkolne 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. 

2. Liczba uczniów w oddziałach IV-VIII - do ustalenia z Organem Prowadzącym,  

w klasach I-III nie może przekroczyć 25 uczniów. Możliwe jest zwiększenie 

liczebności oddziału klas I-III o nie więcej niż 4 uczniów będących obywatelami 

Ukrainy. 

3. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

4. Fakt zamieszkania w obwodzie stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy. 

5. Listy klas pierwszych tworzy Wicedyrektor z przyszłymi wychowawcami tych klas.  

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), przyjmuje do szkoły ucznia spoza obwodu uwzględniając: 

1) Możliwości lokalowe szkoły. 

2) Miejsce zamieszkania (zamieszkanie w pobliżu szkoły). 

3) Osiągnięcia w nauce i zachowaniu. 

7. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora 

szkoły o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego.  

 

 

§ 5 

Organizacja zajęć edukacyjnych 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 45 minut. 

3. W klasach I-III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel 

prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, 

zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych. 

4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole odbywają się od godz. 8.00 w systemie 

jednozmianowym. 

5. W przypadku zawieszenia zajęć na okres dłuższy niż 2 dni, szkoła przechodzi na 

nauczanie zdalne. Nauczanie odbywa się z wykorzystaniem platformy Microsoft 

Teams. Kontakt z uczniami może odbywać się również poprzez e-dziennik.  

6. Na wniosek rodziców ucznia, w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor 

szkoły może zorganizować zajęcia indywidualnego nauczania w formie zdalnej. 
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§ 6 

Podział na zajęcia w grupach 

 

1. Dyrektor szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków 

obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów.  

2. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są z podziałem na 

grupy w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia 

nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych.  

4. Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły ustala 

Dyrektor. 

 

 

§ 7 

Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego  

 

1. Szkoła podejmuje działania w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki 

edukacyjnej i w przyszłości do wyboru zawodu. 

2. W ramach pracy z uczniami system doradztwa zawodowego obejmuje w 

szczególności treści związane z: 

1) Poznawaniem siebie i własnych zasobów. 

2) Świata zawodów i rynku pracy. 

3) Rynku edukacyjnego i uczenia się przez całe życie. 

4) Planowaniem własnego rozwoju i podejmowaniem decyzji edukacyjno-zawodowych. 

3. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach: 

1) Zajęć z wychowawcą podczas godzin wychowawczych. 

2) Lekcji przedmiotowych i wizyt zawodoznawczych. 

3) Konsultacji i spotkań indywidualnych w ramach udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

4) Dla klasy VII i VIII w szkole realizowane są zajęcia doradztwa zawodowego 

5) w wymiarze określonym ramowym planem nauczania. 

6) W ramach warsztatów pozalekcyjnych, targów edukacyjnych, wycieczek, plakatów 

ulotek na temat doradztwa zawodowego, bazy informacji o szkołach 

ponadpodstawowych udostępnianych w szkole. 

 

 

§ 8 

Sprawy bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą 

1. Uczniowie przebywający w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych mają zapewnioną opiekę ze strony 

wyznaczonych nauczycieli, którzy prowadzą dane zajęcia. 

2. Podczas przerw nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami pełniąc dyżur na 

korytarzach, zapleczu sali gimnastycznej, podczas imprez, zgodnie z opracowanym 

harmonogramem.  

3. Plan dyżurów układa Wicedyrektor szkoły. 

4. Dyżury nauczycieli w budynku szkoły odbywają się wg ustalonych zasad. 

5. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora szkoły. 

Wycieczki szkolne oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w 

regulaminach organizacyjnych tych imprez. 
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6. Opiekę nad dziećmi, które jeszcze nie rozpoczęły zajęć lub je skończyły, sprawują 

nauczyciele zatrudnieni w świetlicy szkolnej. 

7. Podczas wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych i na innych 

zajęciach poza terenem szkoły opiekę sprawuje kierownik wycieczki i opiekunowie 

przydzieleni przez Dyrektora. 

8. Inne formy bezpieczeństwa: 

1) Przeznaczanie oddzielnych sal lekcyjnych do nauki dla uczniów klas I-III. 

2) Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom klas  I-VIII. 

3) Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4) Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego rodzaju sprzętu szkolnego do 

wzrostu uczniów i rodzaju pracy. 

5) Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową. 

6) Utrzymywanie kuchni, świetlicy i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności  

i w stałej czystości. 

7) Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego i różnorodnego rozłożenia zajęć w każdym dniu. 

 

 

§ 9 

Świetlica 

 

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

rodziców lub organizację dojazdu, albo inne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniom opieki, szkoła organizuje świetlicę. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w 

grupie nie powinna przekraczać25. 

3. Przyjęcia ucznia do stałej grupy w świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia. 

4. Świetlica otacza opieką dzieci od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. 

5. Świetlica prowadzi zajęcia w oparciu o własny plan roczny, spójny z Koncepcją 

Pracy Szkoły i Programem profilaktyczno-wychowawczym. 

6. Świetlica jest wyposażona w niezbędny sprzęt i materiały umożliwiające realizację 

programu pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i 

rekreacji: 

1) Zapewnienie uczniom opieki. 

2) Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i 

udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce. 

3) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 

właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, 

domu i środowisku lokalnym). 

4) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu. 

5) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną i specjalistami zatrudnionymi w szkole, celem 

rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

6) Opiekąwychowawczązostająobjęciuczniowieskierowanidoświetlicyzpowodunieobec

ności nauczyciela. 
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7) Świetlica działa według regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który 

jest odrębnym dokumentem. 

 

 

§ 10 

Stołówka szkolna 

 

1. Uczniom w zakresie dożywiania jest udzielana pomoc materialna o charakterze 

socjalnym według regulaminu ustalonego przez Radę Gminy. 

2. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów 

w szkole organizowana jest stołówka szkolna. 

3. Stołówka szkolna stanowi wspólne pomieszczenie ze świetlicą, w której wydawane 

są jednodaniowe obiady dla uczniów. 

4. Zainteresowani uczniowie mogą wykupić w szkole obiady. Z obiadów korzystają 

także uczniowie uzyskujący  pomoc socjalną. 

5. Posiłki przygotowywane są w kuchni szkolnej zgodnie z zasadami zdrowego 

żywienia oraz normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży z zachowaniem zasad 

HACCP. 

 

 

§ 11 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, zapewnieniu opieki 

wychowawczej uczniom skierowanym do biblioteki z powodu nieobecności 

nauczyciela, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki 

zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Biblioteka jest czynna przez 5 dni w tygodniu. 

4. Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami,           

a także współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 

5. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

1) Kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość               

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, ich kulturę osobistą. 

2) Przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. 

3) Stwarzaniu uczniom  warunków do nabywania umiejętności  wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

4) Gromadzi,  udostępnia i wypożycza podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Inne zadania biblioteki: 

1) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych. 

2) Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

3) Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli i innych) 

potrzeb czytelniczych i informacyjnych. 

4) Wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania. 
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5) Przysposabianieuczniówdosamokształceniaorazkorzystaniazróżnychźródełinformacji. 

6) Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów. 

7) Pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych      

w szkole. 

 

 

§ 12 

Praktyki Pedagogiczne 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładu kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie 

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły, a zakładem 

kształcenia nauczycieli lub szkołę wyższą. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Uczniowie 

 

 

§ 1 

Sposób przyjmowania uczniów, obowiązek szkolny 

 

1. Do szkoły przyjmuje się dzieci, które zgodnie z ustawą podlegają obowiązkowi 

szkolnemu, w tym: 

1) Z urzędu – dzieci mieszkające w obwodzie szkoły. 

2) Na prośbę rodziców – dzieci mieszkające poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Do szkoły uczęszczają uczniowie od lat 7, na wniosek rodziców od 6-tego roku życia, 

jeśli korzystali z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię o możliwości 

rozpoczęcia nauki. 

3. Na wniosek rodziców Dyrektor może: 

1) Odroczyć spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, a dla 

dzieci z orzeczeniem i opinią poradni o kolejny, nie dłużej niż do ukończenia 9 lat. 

2) Zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

4. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole 

podstawowej, przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) Świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł. 

2) Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na 

warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania: 

a) do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą, 

b) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego 

ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy. 

3) Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej 

ucznia. 

5. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie Strona18 
 

6. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

7. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego i rocznego 

przygotowania przedszkolnego sprawuje Dyrektor szkoły, prowadząc księgę ewidencji 

uczniów. 

8. Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do 

uczniów swojego obwodu udziela Dyrektor szkoły na wniosek rodziców dziecka. 

Rodzice są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu. Dziecko spełniające obowiązek poza szkołą otrzymuje świadectwo 

ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego 

przez szkołę. 

9. Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci                              

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- 

wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1)   Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 

2)   Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

3)   Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć. 

4) Informowania, w terminie do 30 września każdego roku Dyrektora, w obwodzie       

którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza granicami kraju.  

11. Obowiązkiem rodzica jest systematyczne zapoznawanie się z informacjami 

przekazywanymi przez nauczyciela, także w e-dzienniku. Szczególnym obowiązkiem 

rodziców jest uczestnictwo w organizowanych przez szkołę zebraniach ogólnych 

rodziców lub spotkań z wychowawcą (tzw. wywiadówek). 

 

 

§ 2 

Prawa  i obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń szkoły ma prawo: 

1) Do informacji na temat zakresu wymagań oraz stosowanych metod nauczania. 

2) Posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania. 

3) Korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

4) Do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej. 

5) Do poszanowania swej godności, opieki w klimacie szacunku, uczciwości. 

6) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

7) Do swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego 

osób trzecich, asertywności. 

8) Do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym. 

9) Do bezpiecznych warunków pobytu w szkole. 

10) Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w 

myśl obowiązujących regulaminów. 

11) Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

12) Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej. 

13) Kultywowania tradycji. 

2. Uczeń  ma  obowiązek  przestrzegania  postanowień  zawartych w Statucie,             

a zwłaszcza obowiązków w zakresie: 



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie Strona19 
 

1) Udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego 

zachowania  w ich trakcie: 

a) uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i nie spóźnia się na lekcje, 

b) uczeń należycie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy: 

posiada komplet podręczników do danego przedmiotu, zeszyty, przybory szkolne, 

niezbędne pomoce i korzysta z nich w trakcie lekcji, posiada i przynosi na zajęcia 

wychowania fizycznego odpowiedni strój sportowy, przygotowuje się do zajęć, 

odrabia zadania domowe, pracuje nad wzbogacaniem swojej wiedzy i umiejętności, 

wykonuje polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosuje się do jego wskazań  

zaleceń (rozwiązuje zadania, ćwiczenia, robi notatki), aktywnie uczestniczy w pracy 

grupowej, pełniąc w niej powierzoną rolę, dokonuje samokontroli i samooceny 

swojej pracy, 

c) uczeń nie zakłóca przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie: 

bez wyraźnej potrzeby nie wstaje z ławki i nie przemieszcza się po klasie, nie 

zaśmieca sali, nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela, każdorazowo 

stosuje się do poleceń nauczyciela, reaguje pozytywnie na upomnienia nauczyciela, 

nie prowadzi głośnych rozmów z kolegami, koleżankami, na zajęciach nie je, nie 

pije, nie żuje gumy, nie używa niestosownego słownictwa i wulgaryzmów, nie 

przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów, nie korzysta z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 

d) uczeń nie może wygłaszać podczas reprezentowania Szkoły opinii naruszających jej 

dobre imię, 

e) nie może rejestrować za pomocą urządzeń elektronicznych obrazu i dźwięku bez 

zgody zainteresowanych, 

f) uczeń powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa i nie opuszczać terenu szkoły w 

trakcie pobytu w szkole. 

2) Usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych: 

a) w przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, rodzice dziecka zobowiązani są 

do powiadomienia wychowawcy klasy o przyczynie tej nieobecności, 

b) w przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 5 dni i braku informacji od 

rodziców, wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z rodzicami w celu 

poznania przyczyn tej nieobecności, 

c) każda nieobecność ucznia na zajęciach lekcyjnych musi być usprawiedliwiona przez 

rodziców dziecka w terminie 14 dni od powrotu dziecka do szkoły, 

d) uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych na prośbę rodziców. 

3) Dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju: 

a) strojem uczniowskim na uroczystościach szkolnych jest biała bluzka lub koszula, 

spódnica bądź spodnie w kolorach granatowym albo czarnym, 

b) uczeń przychodzi na zajęcia lekcyjne i wycieczki ubrany schludnie i stosownie do 

pory roku, 

c) zakłada  odzież  w  stonowanych  barwach  bez  głębokich  dekoltów,  odkrytych  

pleców i brzucha, 

d) wyklucza się noszenie krótkich spodenek, szortów i spódnic krótszych niż do połowy 

uda, 

e) elementy ubioru  nie  mogą  zawierać  wulgarnego  słownictwa,  niestosownych  

symboli  i znaków graficznych, 

f) ze względów bezpieczeństwa zabrania się noszenia ozdób w postaci kolczyków w 

brwiach, nosie, języku, a w uszach ozdób o zbyt dużych rozmiarach oraz butów na 

wysokich obcasach, 
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g) długości włosów nie określa się, niemniej jednak włosy długie powinny być spięte, 

związane, schludnie uczesane, nie zezwala się na koloryzację włosów nawet w 

odcieniach zbliżonych do naturalnego, 

h) paznokcie uczniów powinny być czyste, zadbane, średniej długości lub krótkie, 

koloru naturalnego, niepokryte sztucznymi płytkami, nie zezwala się na makijaż. 

4) Właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów: 

a) uczeń zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów                

z należytym szacunkiem, nie używa wulgarnych słów, nie jest arogancki, 

b) odznacza się wysoką kulturą osobistą, 

c) w stosunku do kolegów i koleżanek: nie ubliża, nie znieważa, nie poniża, 

d) reaguje na przejawy brutalności, 

e) stosuje formy grzecznościowe, 

f) swoją właściwą postawą wpływa na zachowanie innych uczniów. 

3. Uczeń lub jego rodzic, w przypadku naruszenia prawa ucznia, jest uprawniony do 

złożenia pisemnej skargi z uzasadnieniem według następującej procedury: 

1) Kieruje skargę do Dyrektora szkoły, który w zależności od wagi sprawy 

samodzielnie ją rozwiązuje bądź konsultuje z organami szkoły. 

2) Dyrektor podejmuje wiążące decyzje w terminie 7dni. 

 

 

§ 3 

Warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych 

 

1) Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia 

elektroniczne na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.  

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie, czy kradzież 

sprzętu, przynoszonego przez uczniów. 

3) Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, po uprzednim 

ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy. 

4) Podczas  zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane w plecaku). 

5) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy 

aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub 

fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji 

niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz 

przesyłanie treści obrażających inne osoby. Powyższe nie dotyczy wydarzeń 

publicznych odbywających się w szkole, w tym uroczystości szkolnych. 

6) Podczas przerw oraz w świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów  

i innych urządzeń elektronicznych. Możliwe jest, po uzgodnieniu z nauczycielem,  

wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, 

wynikającego z bieżącej potrzeby. Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za 

pośrednictwem telefonu komórkowego. 

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

skutkuje wpisem uwagi do dziennika. 

8) Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia zostają zapoznani z sytuacją i pouczeni  

konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem 

prywatności uczniów lub pracowników szkoły). 
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9) W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia 

telefonu do szkoły. 

 

 

§ 4 

Nagrody i kary 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) Rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły. 

2) Wzorową postawę. 

3) Wybitne osiągnięcia (w tym sportowe). 

4) Dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje wychowawca (pochwała) lub Dyrektor na wniosek 

wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) Pochwała wychowawcy. 

2) Pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej. 

3) Dyplom dla ucznia za podejmowane działania na rzecz szkoły. 

4) List gratulacyjny dla rodziców ucznia kończącego szkołę, otrzymującego 

świadectwo z wyróżnieniem. 

5) Nagrody rzeczowe za wysokie osiągnięcia w nauce i sporcie. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców lub z budżetu 

Organu Prowadzącego. 

5. Kary wobec ucznia należy stosować wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie 

odnoszą skutku, a ponadto istnieje podstawa do przewidywania, że zastosowanie 

kary przyczyni się do osiągnięcia określonego celu wychowawczego. Przy udzielaniu 

kar zachowujemy ich stopniowanie. W przypadkach uznanych przez Dyrektora 

szkoły za szczególne pomija się stopniowanie kar. 

6. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) Upomnienie wychowawcy na forum klasy. 

2) Udzielenie nagany wychowawcy na forum klasy. 

3) Zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych. 

4) Pisemne upomnienie Dyrektora. 

5) Pisemna nagana Dyrektora. 

6) Przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły. Wszystkie kary powinny 

być odnotowane w e-dzienniku.. 

7. Powyższe kary stosuje się: 

1) Upomnienie wychowawcy wobec klasy, uczeń otrzymuje, gdy w dzienniku 

lekcyjnym odnotowano 5 uwag o jego niewłaściwym zachowaniu na zajęciach, na 

terenie  szkoły. 

2) Udzielenie nagany wychowawcy wobec klasy otrzymuje uczeń, gdy mimo upomnień 

wychowawcy, nauczycieli powtarza swoje niewłaściwe zachowania, za które 

otrzymuje kolejne 5 uwag lub powoduje konflikty w swojej klasie albo innej grupie 

rówieśniczej (świetlicy, kole zainteresowań, zespole, wycieczkach). 

3) Zakaz udziału w imprezach, wycieczkach szkolnych, pełnieniu funkcji społecznych 

otrzymuje uczeń, który swoją postawą niegodnie reprezentuje szkołę, naruszając 

zasady kulturalnego zachowania się poprzez: 

a) obrażanie innych stosując wyzwiska i wulgaryzmy, 

b) prowokowanie do niezdrowej rywalizacji, 
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c) prowokowanie lub uczestniczenie w bójkach, konfliktach, 

d) używanie substancji psychoaktywnych (alkohol, papierosy, narkotyki, środki 

odurzające - dopalacze). 

4) Upomnienie Dyrektora Szkoły otrzymuje uczeń na wniosek wychowawcy, innych 

nauczycieli lub pracowników szkoły w wypadku, gdy mimo zastosowania wobec 

niego w/w kar nie zmienił swego postępowania lub w rażący sposób naruszył Statut 

Szkoły, czy ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego. 

5) Naganę Dyrektora otrzymuje uczeń, gdy jego postawa pomimo zastosowania 

wcześniejszych rodzajów kar nie ulega poprawie, co skutkuje oceną naganną 

zachowania z możliwością jej poprawy. 

6) Uczeń zostaje ukarany przeniesieniem do równoległej klasy na wniosek 

wychowawcy uchwałą Rady Pedagogicznej w przypadku, gdy zostały wobec niego 

zastosowane wszystkie w/w kary statutowe i nie odniosły one oczekiwanego skutku 

w postaci poprawy zachowania ucznia. 

8. Gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na 

terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub nauki, dyrektor 

może zastosować środek oddziaływania w postaci: 

1) pouczenia, 

2) ostrzeżenia ustnego lub na piśmie, 

3) przeproszenia pokrzywdzonego, 

4) przywrócenia stanu poprzedniego, 

5) wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. 

9. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać pisemnie z uzasadnieniem do 

Dyrektora szkoły. Od kar nałożonych przez Dyrektora przysługuje uczniowi,            

a także rodzicowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do Dyrektora w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor 

rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych 

organów szkoły. 

10. O każdej udzielonej karze informuje się rodziców ucznia. 

11. Przypadki, w których Dyrektor może wystąpić do Świętokrzyskiego Kuratora 

Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły – jeśli wyczerpano 

wszelkie możliwości działań wychowawczych wobec ucznia, który: 

1) Umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi. 

2) Wchodzi w kolizję z prawem. 

3) Demoralizuje innych uczniów. 

4) Nieustannie narusza postanowienia Statutu Szkoły. 

12. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić tylko w przypadku ukończenia 

przez ucznia 18 roku życia i wyrażenia braku zainteresowania dalszą nauką, 

przejawiającym się nieuczęszczaniem do szkoły. Powyższe dotyczy tylko tego 

ucznia, który nie zgłosił swego odejścia ze szkoły wraz z ukończeniem 18 roku 

życia. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

§ 1 

Nauczyciele i inni pracownicy 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych na 

stanowiskach pomocniczych i obsługi. 
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2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a innych 

pracowników szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz ustawa Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i także 

zasady wynagradzania innych pracowników szkoły określają przepisy dotyczące 

pracowników samorządowych. 

 

 
§ 2 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Zakres zadań nauczyciela: 

1) Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych podmiotach, 

klasach  i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły. 

2) Realizuje zadania wynikające z zapisów podstawy programowej kształcenia 

ogólnego. 

3) Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jej 

wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora. 

4) Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania. 

5) Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                      

o rozpoznanie potrzeb uczniów. 

6) Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów. 

7) Informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i Dyrektora, a także Radę 

Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów. 

8) Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych           

w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę. 

9) Prowadzi prawidłowo dokumentację przebiegu nauczania. 

10) Realizuje zadania wynikające z Koncepcji Pracy Szkoły, Programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

11) Aktywnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej. 

3. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsca, w których prowadzi 

zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie musi niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi szkoły. 

Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest kontrola obecności uczniów na każdej 

lekcji, czy zajęciach świetlicowych (odnotowana we właściwym dzienniku zajęć), 

oraz reagowanie na nagłe nieobecności ucznia  w szkole. 

4. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy prowadzący zajęcia musi 

zadbać szczególnie o: 

1) Zabezpieczenie urządzeń i sprzętu. 

2) Uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących. 

5. Opiekun  pracowni  opracowuje  regulamin  pracowni  do  zatwierdzenia  przez  

Dyrektora, z ujęciem zasad bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku 

szkolnego zapoznaje z nim uczniów. 

6. Na zajęcia do sali gimnastycznej uczniowie chodzą i wracają pod opieką  

nauczyciela. 

7. W sali gimnastycznej i na boiskach nauczyciel winien: 
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1) Sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć. 

2) Zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów. 

3) Dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, podczas 

ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą być asekurowani przez nauczyciela. 

8. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać 

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom. 

9. Dyżur nauczyciela musi być pełniony aktywnie w wyznaczonym zgodnie                

z harmonogramem miejscu. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone 

sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa  uczniów. 

11. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę  na  osoby  postronne  przebywające  na  

terenie  szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie 

szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób 

postronnych. 

12. Inny pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na 

teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie 

Dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora. 

13. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić 

Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

14. W ramach czasu pracy nauczyciel jest zobowiązany do dostępności w szkole.         

W tym czasie prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. 

 

 

§ 3 

Zespoły zadaniowe i przedmiotowe 

 

1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne  problemowo-

zadaniowe. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 

oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę  potrzeb. 

3. Pracą klasowego zespołu nauczycielskiego kieruje wychowawca. 

4. Zadaniem klasowego zespołu nauczycielskiego jest także: 

1) Ustalenie kierunków wspólnych oddziaływań wychowawczych. 

2) Pomoc wychowawcy w realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego. 

3) Wzajemne przekazywanie sobie informacji o sukcesach i porażkach uczniów celem 

udzielenia pomocy uczniowi. 

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora 

na wniosek zespołu. 

6. Zadaniem zespołu przedmiotowego  jest: 

1) Wspólne ustalenie programu nauczania oraz obowiązujących podręczników. 

2) Wypracowanie przedmiotowych zasad oceniania (PZO). 

3) Rozwiązywanie problemów dydaktycznych związanych z realizacją treści 

programowych. 

4) Wymiana doświadczeń, ciekawych rozwiązań metodycznych. 

5) Opracowanie, opiniowanie nowatorskich programów i innowacji pedagogicznych. 

7. Zespoły problemowo-zadaniowe powoływane są doraźnie celem rozwiązania 

określonych spraw szkolnych. 
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§ 4 

Wychowawcy 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu                 

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,  

by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania 

w szkole. 

3. Zmiana wychowawcy może nastąpić np. w przypadku gdy: 

1) Sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora szkoły. 

2) Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,       

a w szczególności: 

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia. 

2) Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i  społeczeństwie. 

3) Rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów wychowanka. 

5. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań winien: 

1) Zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków. 

2) Opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy 

uwzględniający wychowanie  prorodzinne. 

3) Utrzymać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu 

koordynacji oddziaływań wychowawczych. 

4) Współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych. 

5) Współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

6) Śledzić postępy w nauce swoich wychowanków. 

7) Dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia. 

8) Udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu itp. 

9) Kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji            

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej. 

10) Utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w  nauce   

i zachowaniu się ucznia. 

11) Pisemnie uzasadnić wystawienie uczniowi oceny nagannej  z zachowania. 

12) Uczestniczyć w zebraniach rodziców. 

6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca informuje o tym klasowy zespół 

nauczycieli. 

7. Wychowawca planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb          

z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną lub innymi osobami wymienianymi w przepisach       

o pomocy  psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 
§ 5 

Nauczyciele specjaliści 

 

1. W szkole może być zatrudniony: pedagog, pedagog specjalny, psycholog szkolny, 
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logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wspomagający, doradca zawodowy. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy: 

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów. 

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. 

3) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb. 

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego        

i innych problemów dzieci i młodzieży. 

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym            

i pozaszkolnym uczniów. 

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

8) Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

9) Koordynowanie współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

poradnią zdrowia psychicznego. 

3. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych. 

2) Wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w bezpośredniej pracy z uczniem, dostosowanie sposobów i metod pracy do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, doborze metod, form 

kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

3) Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych. 

4) Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów 

objętych kształceniem specjalnym. 

5) Określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

6) Udzielenie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

7) Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych 

4. Do zadań logopedy należy:  

1) Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu           

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów. 

2) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla 

rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania 

jej zaburzeń. 

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów. 
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4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:  

1) Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych. 

2) Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w 

życiu szkoły. 

3) Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym. 

4) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów. 

5) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

zwłaszcza w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy: 

1) Podejmowanie działań mających na celu włączenie uczniów z orzeczeniami               

o potrzebie kształcenia specjalnego/niepełnosprawności do aktywnego uczestnictwa 

w życiu społeczności szkolnej. 

2) Kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, 

słabszych. 

3) Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów z orzeczeniami              

o potrzebie kształcenia specjalnego/niepełnosprawności. 

4) Współtworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 

5) Współpraca z nauczycielem prowadzącym. 

6) Współpraca ze szkolnym zespołem specjalistów. 

7) Współpraca z rodzicami dziecka; pedagogizacja rodziców. 

8) Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                  

z Programu wychowawczo-profilaktycznego, w stosunku do uczniów, z udziałem 

rodziców/opiekunów i nauczycieli. 

9) Sporządzanie niezbędnej dokumentacji. 

10) W zakresie wykonywanych zadań nauczyciel wspomagający współpracuje ze 

wszystkimi organami szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi.  

7. Do zadań doradcy zawodowego należy:  

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. 

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

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. 
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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 

Wychowawca świetlicy 

 

1. Do zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, wyrabianie prawidłowych 

nawyków spędzania wolnego czasu. 

2) Organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych  form kultury fizycznej            

w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 

3) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 

4) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 

5) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny            

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia. 

6) Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

7) Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę 

potrzeb z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi 

instytucjami funkcjonującymi w środowisku. 

8) Prowadzenie, organizowanie zajęć i współpraca z Samorządem Szkoły i innymi 

organizacjami działającymi w szkole. 

 

 
§ 7 

Bibliotekarz 

 

1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do: 

1) Udostępniania zbiorów w bibliotece. 

2) Indywidualnego doradztwa w doborze lektury. 

3) Udzielania informacji o zbiorach. 

4) Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów. 

5) Wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się. 

6) Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 

7) Prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany 

jest do: 

1) Gromadzenia zbiorów. 

2) Prowadzenia ewidencji zbiorów. 

3) Opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne). 

4) Selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych). 

5) Organizacji udostępniania zbiorów. 

6) Organizacji warsztatu informacyjnego. 

7) Przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów, a na koniec każdego roku dokonuje 

rozliczania wartościowego zbiorów. 

3. W ramach organizacji biblioteki: 
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1) Odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów. 

2) Współpracuje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów. 

3) Sporządza Plan Pracy, okresowe i roczne sprawozdanie. 

4) Prowadzi niezbędną dokumentację. 

4. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z: 

1) Rodzicami uczniów poprzez udzielanie porad na temat wychowania czytelniczego     

w rodzinie, informowanie o czytelnictwie uczniów, popularyzację i udostępnianie 

literatury pedagogicznej. 

2) Publicznymi bibliotekami gminy i powiatu oraz bibliotekami szkolnymi celem 

szerszego propagowania różnych imprez czytelniczych. 

3) Innymi instytucjami kulturalnymi gminy i powiatu. 

5. W ramach organizacji pracy szkoły realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora. 

 

 

§ 8 

Inni pracownicy szkoły 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

2. Zadaniami pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i 

obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie finansowym, 

administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także utrzymanie obiektu  

i  jego otoczenia w ładzie  i czystości. 

3. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala Dyrektor szkoły. 

 

 

        § 9 

Wolontariusze 

 

1. W zajęciach wspomagających rozwój uczniów organizowanych przez szkołę, mogą 

brać udział także wolontariusze. 

2. Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 

świadczenia. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w  zakresie,  w  sposób      

i w czasie określonych w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2) Zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                         
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i umiejętności w stosunku do: 

1) Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania, wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych, jego zaangażowania w życie klasy          

i szkoły oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie Szkoły. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego 

ucznia. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie. 

2) Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

4) Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach          

w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

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. 

2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania. 

3) Ustalanie ocen bieżących i  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole. 

4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali 

ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach       

i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

7. Szkoła stymulując wielostronny rozwój dzieci oraz uwzględniając różne typy 

uczenia się uczniów, ocenia następujące formy aktywności dziecka:  

1) Zaangażowanie i aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych. 

2) Wypowiadanie się z użyciem słowa mówionego. 

3) Wypowiadanie się na piśmie oraz rozwiązywanie zadań testowych. 

4) Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub teczki wytworów pracy 

ucznia. 

5) Wykonanie pracy domowej. 
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6) Twórczość oraz działalność plastyczna, muzyczna, predyspozycje i umiejętności 

techniczne, sprawność fizyczna, umiejętność posługiwania się komputerem               

i stosowanie w uczeniu się technologii informatycznej. 

8. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki 

uwzględnia się wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków 

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

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz 

sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

9. Szczegółowe zasady dotyczące form i kryteriów oceniania (PZO) formułują 

nauczyciele samodzielnie lub w ramach zespołów przedmiotowych. Ustalone zasady 

tworzą Przedmiotowe Zasady Oceniania i obowiązują wszystkich nauczycieli 

uczących danego przedmiotu. 

 
 

§ 2 

Informowanie uczniów i rodziców w sprawach oceniania 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do 30 września danego roku 

informują uczniów i rodziców o: 

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania. 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Powyższe 

informacje znajdują się także w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, które są 

odrębnymi dokumentami. 

2. Wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami w nowym roku szkolnym 

informuje rodziców o warunkach  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Uczniów informuje podczas zajęć z wychowawcą nie 

później niż do 30 września danego roku. 

 

 

§ 3 

Ogólne zasady oceniania 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,     

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców, poprzez ich zapis                

w e-dzienniku 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace 
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kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły i na warunkach określonych przez  

nauczyciela  przedmiotu.  Prace  pisemne z danego roku szkolnego nauczyciel 

przechowuje do końca sierpnia tego roku. 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych   

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych         

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach 

określonych innymi przepisami. 

7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w 

przypadkach określonych innymi przepisami. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych innymi 

przepisami. 

9. Przyjmuje się podział roku szkolnego dla celów organizacyjnych oraz 

klasyfikowania na dwa okresy. 

10. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego        

– w styczniu. 

11. Klasyfikację roczną (i równocześnie końcową w przypadku uczniów klas ósmych) 

uczniów przeprowadza się w czerwcu. 

12. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący   6 

2) stopień bardzo dobry     5 

3) stopień dobry   4 

4) stopień dostateczny   3 

5) stopień dopuszczający   2 

6) stopień niedostateczny   1 

13. Oceny bieżące mogą dodatkowo być uzupełnione o „+” (plus), poza stopniem 

celującym, lub„-” (minus), poza stopniem niedostatecznym, zgodnie ze skalą           

w e- dzienniku. 

14. Każdej ocenie bieżącej przyporządkowuje się wagę zgodną z Przedmiotowymi 

Zasadami Oceniania. 

15. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zawierają Przedmiotowe Zasady 

Oceniania. 

16. Liczba prac kontrolnych dla oddziału w tygodniu: 

1) 5 prac kontrolnych (w różnych dniach), zapowiedzianych z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

2) Sprawdzenie wiadomości w formie ustnej lub pisemnej (co najwyżej z zakresu 

trzech ostatnich lekcji) z każdego przedmiotu, w każdym dniu. 

17. Każdy uczeń ma prawo być dwukrotnie nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych             

w ciągu półrocza (brak zadania domowego, nieprzygotowanie do odpowiedzi lub 

krótkiej formy pisemnej), z przedmiotów których jest więcej niż 2 godz. 

tygodniowo z pozostałych przedmiotów tylko raz. 

18. Nie zadaje się prac pisemnych na okres ferii i świąt. W pierwszy dzień po dłuższej 

przerwie od zajęć nie ocenia się wiedzy uczniów. 

19. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz ocena zachowania są 

oceną opisową. Ocenę z religii/etyki wyraża się za pomocą cyfr. 
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20. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi. 

 

 

§ 4 

Klasyfikacja śródroczna 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali  określonej w Statucie 

Szkoły, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,        

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w opracowanym dla ucznia indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła, stwarza szansę uzupełnienia braków na zajęciach 

wyrównawczych, konsultacjach, zajęciach pozalekcyjnych lub w formie pomocy 

koleżeńskiej. 

4. Ocenę śródroczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych. 

5. Ocena śródroczna powinna wynikać w przypadku zajęć w wymiarze:             

1) 1 godz. w tygodniu z przynajmniej 3 ocen cząstkowych,  

2) 2 godz. w tygodniu z przynajmniej 4 ocen,  

3) 3 godz. i więcej z przynajmniej 6 ocen. 

 

 

§ 5 

Klasyfikacja roczna 

 

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia           

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

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych        

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 

ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,           

z uwzględnieniem ustaleń  zawartych w opracowanym dla ucznia indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych         

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali ustalonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Ocenę roczną uczeń uzyskuje na podstawie ocen cząstkowych.  
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§ 6 

Klasyfikacja śródroczna i roczna zachowania 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

7) Okazywanie szacunku innym osobom. 

8) Dbałość o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju. 

9) Przestrzeganie ustalonych zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) Wzorowe 

2) Bardzo dobre 

3) Dobre 

4) Poprawne 

5) Nieodpowiednie 

6) Naganne 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów                           

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

4. 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. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

2) Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

§ 7 

Ocenianie zachowania uczniów 

 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w pięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi 

rzymskimi. Wychowawca ustala ocenę zachowania przy pomocy podanej tabeli. 

Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych 

zapisów tych zdań, które najlepiej charakteryzują ucznia w opinii: wychowawcy, innych 

nauczycieli, uczniów. Wychowawca ocenia zachowanie ucznia w poszczególnych 

kategoriach, używając ocen: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 

nieodpowiednie, naganne. W kwestiach spornych decyduje sam lub konsultuje się            

z nauczycielami uczącymi danego ucznia. 
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I. Stosunek do nauki 

 

 

Zachowanie 

wzorowe 

 

Uczeń w stosunku do swoich możliwości osiąga maksymalne 

wyniki w nauce, jest zawsze przygotowany do lekcji, jest 

kreatywny, otwarty aktywnie uczestniczy w zajęciach, rozwija 

swoje zainteresowania i uzdolnienia(również poza szkołą), nie 

ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko samodzielnie wykonane 

prace, jest przykładem w systematycznym przygotowaniu się do 

zajęć, ma osiągnięcia w różnych konkursach. 

 

 

Zachowanie 

bardzo dobre 

 

Uczeń w stosunku do swoich możliwości osiąga dość wysokie 

wyniki w nauce, starannie i systematycznie przygotowuje się do 

zajęć, jest aktywny na lekcjach, rozwija swoje zainteresowania i 

uzdolnienia, nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko 

samodzielnie wykonane prace. 

 

 

Zachowanie 

 dobre 

 

Uczeń w stosunku do swoich możliwości osiąga dobre wyniki w 

nauce, systematycznie przygotowuje się do zajęć, dba o swój 

rozwój, wykonuje powierzone zadania, ale nie przejawia większej 

aktywności na lekcjach, nie ściąga na sprawdzianach. 

 

 

Zachowanie 

poprawne 

 

Uczeń w stosunku do swoich możliwości osiąga przeciętne wyniki 

w nauce, czasami jest nieprzygotowany do zajęć, wykonuje 

polecenia nauczyciela bez zaangażowania i z opóźnieniem, nie 

wykazuje aktywności na lekcjach, ściąga na sprawdzianach, 

przedstawia do sprawdzenia prace wykonane niesamodzielnie. 

 

 

Zachowanie 

nieodpowiednie 

 

Uczeń w stosunku do swoich możliwości osiąga niskie wyniki w 

nauce, nie przygotowuje się bardzo często do zajęć, ściąga na 

sprawdzianach, przedstawia do sprawdzenia prace niesamodzielne,  

nie odrabia prac domowych, nie przynosi książek i zeszytów, nie 

oddaje prac w terminie, nie zalicza w terminie zaległych prac i 

sprawdzianów, nie wykonuje poleceń nauczyciela. 

 

 

Zachowanie 

naganne 

 

Uczeń nie jest zainteresowany uzyskiwaniem pozytywnych ocen,  

nie wykazuje chęci poprawy, nie przynosi zeszytów 

przedmiotowych ani książek lub innych potrzebnych materiałów, 

nie odrabia prac domowych, nie zalicza zaległych sprawdzianów, 

przeszkadza i utrudnia prowadzenie lekcji, wykazuje lekceważący 

stosunek do nauki. 

 

 

II. Frekwencja 

 

 

Zachowanie 

wzorowe 

 

Uczeń ma frekwencję 100%-96%*. Uczeń jest przykładem w 

systematycznym i punktualnym uczęszczaniu na wszystkie zajęcia. 

 

 

Zachowanie 

Uczeń ma frekwencję 95%-91%. Uczeń systematycznie uczęszcza 

na zajęcia, ma usprawiedliwione w ustalonym terminie wszystkie 
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bardzo dobre 

 

nieobecności i spóźnienia, przyczyny nieobecności ucznia w szkole 

są uzasadnione. 

 

 

Zachowanie 

 dobre 

 

Uczeń ma frekwencję 90%-86%. Uczeń regularnie uczęszcza na 

zajęcia, nie spóźnia się, nie ucieka z lekcji, ma usprawiedliwione 

wszystkie nieobecności, ale często robi to po ustalonym terminie. 

 

 

Zachowanie 

poprawne 

 

Uczeń ma frekwencję 85%-80%. Uczeń świadomie spóźnia się na 

lekcje, nie przychodzi na zajęcia pozalekcyjne, nie wagaruje, ma 6-

8 nieusprawiedliwionych godzin i 4-6 spóźnień. 

 

 

Zachowanie 

nieodpowiednie 

 

Uczeń ma frekwencję 79%-70%. Uczeń ma nieusprawiedliwione 

powyżej 8 godzin i więcej niż 6 spóźnień, samowolnie opuszcza 

zajęcia. 

 

Zachowanie 

naganne 

 

Uczeń ma frekwencję poniżej 70%. Uczeń wagaruje, ucieka z 

lekcji, namawia innych na wagary, wybiera lekcje, na których jest 

obecny, jego nieobecności w szkole są nieuzasadnione. 

 

 

* W przypadku długotrwałego leczenia potwierdzonego przez lekarza nie 

uwzględnia się przy ustalaniu oceny zachowania skali dotyczącej frekwencji 

ucznia. 

 

III. Kultura 

 

 

Zachowanie 

wzorowe 

 

Uczeń dba o kulturę słowa, swoim zachowaniem nie przeszkadza 

innym w pracy, przyjmuje właściwą postawę wobec potrzeb innych, 

zgodnie z przyjętymi zasadami zachowuje się w Szkole i poza nią, 

tworzy pozytywną atmosferę w szkole i klasie, postępuje uczciwie, 

jest prawdomówny i koleżeński, służy pomocą innym, wywiera 

pozytywny wpływ na innych uczniów, prezentuje wysoką kulturę 

osobistą w stosunku do dorosłych, pracowników szkoły, koleżanek i 

kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 

organizowanych w szkole i poza nią, szanuje symbole narodowe, w 

sposób taktowny odnosi się do dorosłych, pracowników Szkoły, 

koleżanek i kolegów, jego strój i wygląd jest zawsze stosowny do 

miejsca i okoliczności, ma zawsze zmienne obuwie. W terminie 

oddaje książki do biblioteki szkolnej, dba o podręczniki. 

 

 

Zachowanie 

bardzo dobre 

 

Uczeń dba o dobrą atmosferę w klasie, grupie, zachowuje się 

kulturalnie w Szkole i poza nią, dba o wygląd zewnętrzny, higienę 

osobistą, czystość i estetykę otoczenia, jego strój jest odpowiedni do 

miejsca i okoliczności, z szacunkiem odnosi się do starszych, 

pracowników szkoły i innych uczniów, ma zawsze zmienne obuwie.  

W terminie oddaje książki do biblioteki szkolnej, dba o podręczniki. 

 

 

Zachowanie 

 dobre 

Uczeń stara się dbać o dobrą atmosferę w klasie, nie narusza 

godności innych, szanuje starszych, pracowników Szkoły i innych 

uczniów, jego zachowanie w szkole i poza nią nie budzą większych 
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 zastrzeżeń, dba o wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, nie używa 

wulgaryzmów, stara się być taktowny w szkole i poza nią. Zdarza 

się, że uczeń nie dotrzymuje terminu oddania książki do biblioteki 

szkolnej, a podręczniki uległy nieznacznemu zniszczeniu. 

 

 

Zachowanie 

poprawne 

 

Uczeń przestrzega podstawowych zasad kultury, higieny, 

właściwego ubioru, czasami zachowuje się nietaktownie, nie 

przejawia chęci pomocy innym w potrzebie, bywa nieuczynny 

wobec starszych, pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, 

bywa niekulturalny w szkole i poza nią. Uczeń nie dotrzymuje 

terminu oddania książki do biblioteki szkolnej, a podręczniki uległy 

znacznemu zniszczeniu. 

 

 

Zachowanie 

nieodpowiednie 

 

Uczeń nie przestrzega zasad właściwego ubioru, higieny i estetyki 

osobistej, nie przestrzega zasad właściwego zachowania na 

uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę lub tych, 

w których szkoła bierze udział, lekceważy zasady współżycia 

społecznego, zdarza się, że używa wulgarnego słownictwa, nie 

dostosowuje się do uwag nauczycieli, nie wykazuje poprawy, często 

jest niekulturalny, często przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie 

reaguje na uwagi i upomnienia, jest złośliwy. Notorycznie uczeń nie 

dotrzymuje terminu oddania książki do biblioteki szkolnej, a 

podręczniki uległy zniszczeniu. 

 

 

Zachowanie 

naganne 

 

Swoim strojem, makijażem, fryzurą urąga godności Szkoły i ucznia, 

bardzo często przeszkadza w prowadzeniu zajęć, jego zachowanie 

często jest niekulturalne i budzi zastrzeżenia, nie przestrzega zasad 

właściwego zachowania na uroczystościach organizowanych przez 

szkołę lub tych, w których szkoła bierze udział, lekceważy zasady 

współżycia społecznego, używa wulgarnego języka, wpływa 

destrukcyjnie na uczniów, zachowuje się złośliwie, arogancko, i 

niekulturalnie wobec dorosłych, pracowników szkoły, koleżanek i 

kolegów. Umyślnie niszczy mienie prywatne i szkolne i nie 

wywiązuje się z obowiązku jego naprawienia. Uczeń nie 

dotrzymuje terminu oddania książki do biblioteki szkolnej, lub nie 

oddaje w ogóle a podręczniki używane przez ucznia nie nadają się 

do dalszego użytku. 

 

 

IV. Aktywność 

 

 

Zachowanie 

wzorowe 

 

Uczeń chętnie i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, bierze 

udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, 

kołach zainteresowań, organizacjach, wykazuje inicjatywę w 

podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

(wolontariat), bierze udział i godnie reprezentuje szkołę w 

konkursach, zawodach, uroczystościach poza szkołą, zawsze 

wywiązuje się z zadań dobrowolnie przyjętych i powierzonych. Dba 

o porządek i estetykę otoczenia, wykazuje się zaangażowaniem w 

wystrój klasy, z własnej inicjatywy wykonuje gazetki szkolne i 
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klasowe. 

 

 

Zachowanie 

bardzo dobre 

 

Uczeń uczestniczy w życiu szkoły i klasy, bierze udział w 

zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych, kołach 

zainteresowań, organizacjach na terenie szkoły, bierze udział 

uroczystościach szkolnych, wywiązuje się z zadań dobrowolnie mu 

powierzonych, służy pomocą innym, dba o porządek i estetykę 

klasy, pomaga w wykonaniu gazetek klasowych. 

 

 

Zachowanie 

 dobre 

 

Uczeń rzadko uczestniczy w życiu szkoły i klasy, rzadko też bierze 

udział w zawodach sportowych, konkursach, kołach zainteresowań, 

organizacjach, ale robi to z własnej inicjatywy. Zdarzyło się, że 

podjął się z własnej inicjatywy wykonania zadania i wykonał go w 

terminie. 

 

 

Zachowanie 

poprawne 

 

Nie uczestniczy w zajęciach kół zainteresowań, nie uczestniczy 

w życiu szkoły, nie bierze udziału w konkursach na terenie szkoły. 

Zdarzyło się, że wziął udział w zawodach sportowych na terenie 

szkoły. Nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań, z zadań 

zleconych przez wychowawcę lub nauczyciela wywiązuje się. 

Podejmuje zadania na rzecz klasy i wywiązuje się z nich. 

 

 

Zachowanie 

nieodpowiednie 

 

Uczeń nie jest zainteresowany własnym rozwojem, nie bierze 

udziału w żadnej formie aktywności w szkole i klasie, Nie 

podejmuje zadań z własnej inicjatywy a zadania przydzielone 

wykonuje nieterminowo. 

 

 

Zachowanie 

naganne 

 

Nie wykazuje zainteresowania pracą i działalnością na rzecz klasy i 

szkoły. Nie wywiązuje się z prac zleconych przez nauczyciela 

(wychowawcę). Nie przejawia żadnej aktywności i zaangażowania 

w życie klasy i szkoły. 

 

 

V. Bezpieczeństwo  

 

 

Zachowanie 

wzorowe 

 

Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny, reaguje 

na przejawy zła, prezentuje negatywną postawę wobec nałogów  i 

nie ulega im. Uczeń zna i respektuje regulaminy szkolne dotyczące 

bezpiecznego zachowania w szkole, podczas wyjść wycieczek 

szkolnych. Na przerwach głośnym zachowaniem nie przeszkadza 

innym. Zachowuje się stosownie do obowiązujących zasad w 

miejscach publicznych. Jego zachowanie w drodze do szkoły i 

domu nie budzi zastrzeżeń. Respektuje zakaz używania w szkole 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

 

 

Zachowanie 

bardzo dobre 

 

Uczeń w szkole i poza nią szanuje swoje zdrowie, nie ulega 

nałogom, nie narusza godności własnej i innych, przestrzega zasady 

bezpieczeństwa. Uczeń zna i respektuje regulaminy szkolne 

dotyczące bezpiecznego zachowania w szkole, podczas wyjść i 

wycieczek szkolnych. Sporadycznie na przerwach przeszkadza 
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innym głośnym zachowaniem. Zachowuje się stosownie do 

obowiązujących zasad w miejscach publicznych. Jego zachowanie 

w drodze do szkoły i domu nie budzi zastrzeżeń. Respektuje zakaz 

używania w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

 

 

Zachowanie 

 dobre 

 

Uczeń stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią. Zdarza się, że podczas wyjść lub wycieczek szkolnych uczeń 

zachowuje się niezgodnie z obowiązującymi zasadami, ale są to 

przypadki sporadyczne. Kilka razy uczeń podczas przerwy szkolnej 

naruszył zasady zachowania. Jego zachowanie w drodze do szkoły i 

domu nie budzi większych zastrzeżeń. Respektuje zakaz używania 

w szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

 

 

Zachowanie 

poprawne 

 

Uczeń często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią. Podczas wyjść lub wycieczek szkolnych uczeń zachowuje się 

niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Podczas przerwy szkolnej 

narusza zasady zachowania, ale reaguje na upomnienia 

dyżurującego nauczyciela. Zdarza mu się uczestniczyć w kłótniach i 

konfliktach, ale nie jest prowodyrem, nie zaczepia innych, nie 

reaguje na przejawy zła. Zdarza się, że jego zachowanie w drodze 

do szkoły i domu budzi zastrzeżenia. Czasami nie respektuje zakazu 

używania w Szkole telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. 

 

 

Zachowanie 

nieodpowiednie 

 

Uczeń stwarza zagrożenie, lekceważy niebezpieczeństwo, wychodzi 

poza obręb szkoły w czasie przerw, nie przestrzega zasad 

właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Szkołę lub tych, w których szkoła bierze 

udział, nie dostosowuje się do uwag nauczycieli, nie wykazuje 

poprawy, nie reaguje na przejawy zła, wszczyna kłótnie i konflikty, 

nagminnie przeszkadza na przerwach szkolnych, nie respektuje 

zakazu używania w szkole telefonów komórkowych. Często jego 

zachowanie w drodze do szkoły i domu budzi zastrzeżenia. 

 

 

Zachowanie 

naganne 

 

Lekceważy zasady bezpieczeństwa, wpływa destrukcyjnie na 

uczniów, jest agresywny, wszczyna bójki, kłótnie, stosuje przemoc 

fizyczną, i psychiczną wobec innych osób, ulega nałogom i nie 

widzi w tym nic nieodpowiedniego, działa w grupach 

nieformalnych, zamieszcza w Internecie informacje godzące w 

dobre imię kolegów i pracowników szkoły, notorycznie łamie zakaz 

używania w szkole telefonów komórkowych. Stosuje szantaż, 

wyłudzenia, zastrasza innych, dopuszcza się kradzieży. W drodze 

do szkoły i domu stwarza niebezpieczeństwo utraty zdrowia 

własnego i innych. Jego zachowanie stanowi zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych, pozostaje pod nadzorem kuratora lub 

policji, nie wykazuje żadnej poprawy swojego zachowania. 
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§ 8 

Tryb i procedury ustalania ocen śródrocznych i rocznych 

 

1. O osiągnięciach ucznia rodzice są powiadamiani w następujący sposób: zebrania    

z rodzicami, zapis w e-dzienniku. 

2. Nie później niż na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni  nauczyciele i wychowawca są  

zobowiązani  poinformować ucznia i jego rodzica na o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych niedostatecznych i przewidywanej ocenie nagannej zachowania. 

Potwierdzenie otrzymanej informacji wychowawca przechowuje w dokumentacji 

klasy do końca roku szkolnego. 

3. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu ocenę klasyfikacyjną śródroczną 

lub roczną wystawia wychowawca klasy. 

4. W terminie 14 dni przed radą klasyfikacyjną śródroczną i roczną nauczyciel 

przedmiotu oraz wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i wychowawcę 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania. Nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy informuje poprzez 

dokonanie wpisu w dzienniku elektronicznym. Obowiązkiem rodziców jest śledzenie 

wpisów w dzienniku elektronicznym.  

5.   Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych w uzasadnionych sytuacjach po złożeniu osobiście lub przez rodzica 

pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie do 3 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wniosek należy złożyć na ręce 

wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia nauczycielowi 

klasyfikującemu ucznia z danych zajęć edukacyjnych.  

2) W sytuacji braku podstaw do podwyższenia oceny przez nauczyciela i dalszego 

żądania przez ucznia czy rodzica wyższej niż przewidywana oceny Dyrektor 

powołuje komisję w 3-osobowym składzie (nauczyciel przedmiotu, wychowawca, 

dyrektor), która przeprowadza egzamin, zadania opracowuje nauczyciel uczący        

w oparciu o PZO. 

6.   Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania po złożeniu osobiście lub przez rodzica pisemnego wniosku  

z uzasadnieniem w tej sprawie, po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej, 

nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wniosek należy 

złożyć na ręce wychowawcy klasy. Wychowawca, kierując się przekazanymi  na 

początku  roku szkolnego kryteriami  oceniania zachowania, podejmuje decyzję         

i informuje pisemnie wnioskodawcę o rozstrzygnięciu. 

 

 

§ 9 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który 
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przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców złożony do Dyrektora szkoły, 

najpóźniej na dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, Rada Pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i formie określonej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

 

§ 10 

Procedury odwoławcze 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie                   

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję w składzie określonym przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, która: 

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;        

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, a także pracę komisji przeprowadza się w trybie i formie określonej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  

niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 

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

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

 

 

§ 11 

Promowanie uczniów 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 
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uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. Jeżeli 

poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas na wniosek 

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

wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

3. Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej 

klasie tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju            

i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. Decyzję w 

tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy i po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć. 

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej  ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada 

Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu  

wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej po uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych         

w szkolnym planie nauczania, nie uzyskał rocznych ocen klasyfikacyjnych 

wyższych od oceny niedostatecznej, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, powtarza klasę. 

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły, Rada Pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym). 

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

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć. 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza w trybie i formie określonej przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 
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                                                             § 12 

Egzamin zewnętrzny 

 

1. W klasie ósmej szkoły podstawowej jest przeprowadzony egzamin w trybie i formie 

określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu zewnętrznego do potrzeb i możliwości uczniów spośród 

możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

zewnętrznego określonych w szczegółowej informacji wydanej przez dyrektora 

komisji centralnej. 

 

 

§ 13 

       Ukończenie szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) W wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej     

i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (także w 

wyniku egzaminu poprawkowego). 

2) Ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez okręgową 

komisję egzaminacyjną. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał 

na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się 

także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

 

 

 

  ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 1 

 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli    

i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów szkoły. 
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                                                             § 2 

 

1. Statut jest udostępniany wszystkim członkom społeczności szkolnej i rodzicom 

uczniów w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 

2. Wychowawcy są zobowiązani do przypomnienia uczniom i rodzicom Statutu Szkoły 

na początku każdego roku szkolnego. 

 

 

                                                             § 3 

 

1. Nowy Statut opracowuje Rada Pedagogiczna. 

2. Wszystkie organy szkoły mają prawo wnioskować o dokonanie zmian w statucie. 

Wnioski składa się organowi uprawnionemu do uchwalania i zmieniania Statutu. 

Proponowane zmiany w Statucie opracowuje Rada Pedagogiczna. 

3. Regulaminy działalności organów szkoły i zmiany do nich opracowują i uchwalają 

właściwe organy. Regulaminy nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

4. Na mocy uchwały organu uprawnionego do uchwalania i zmieniania Statutu 

regulaminy poszczególnych organów szkoły stają się załącznikami do Statutu Szkoły   

i stanowią jego integralną część. 

 

 

                                                             § 4 

 

1. Statut i jego nowelizacje, spowodowane nowymi przepisami oświatowymi, uchwala 

Rada Pedagogiczna. 

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień 

przez Kuratora Oświaty określa ustawa. 

 

 

                                                             § 5 

 

1. Nowy Statut lub Statut z uchwalonymi zmianami przesyła się Organowi 

Prowadzącemu szkołę w celu sprawdzenia zgodności z prawem. 

 

 

                                                             § 6 

 

Statut po dokonaniu nowelizacji, po wprowadzeniu zmian wynikających                    

z utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych oraz zmian przepisów prawa 

oświatowego, został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie Uchwałą numer 3/2022/2023 

w dniu 15 września 2022 r. i obowiązuje od 1 września 2022 r. 
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