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Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza                          
w Kłodawie, 

2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza                 
w Kłodawie, 

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4) rodzicach - należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. 

 

§ 2 

 

1.Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie. 

2.Szkoła prowadzi klasy gimnazjalne. 

3. Szkoła podstawowa posiada sztandar.  

4. Siedzibą szkoły jest budynek położony przy ul. Szkolnej 1 w Kłodawie. 

 

§ 3 

 

1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Lubuski Kurator Oświaty. 

2. Organ prowadzący szkołę: Gmina Kłodawa. 

3. Czas trwania kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat. 

4. Czas trwania kształcenia w klasach gimnazjalnych trwa do końca roku szkolnego 
2018/2019. 

5. Nauka w szkole podstawowej kończy się obowiązkowym egzaminem ósmoklasisty według 
przepisów ustalonych przez  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
centralną komisję egzaminacyjną, dającym możliwość dalszego kształcenia w szkole 
ponadpodstawowej.  

6. Nauka w klasach gimnazjalnych kończy się obowiązkowym egzaminem gimnazjalnym 
przeprowadzanym w ostatnim roku nauki, według przepisów ustalonych przez ministra 
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właściwego do spraw oświaty i  wychowania oraz centralną komisję egzaminacyjną, dającym 
możliwość dalszego kształcenia  w szkole ponadgimnazjalnej. 

7. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:  

1)   szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy,              
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb                                                   
i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 

 

 

Rozdział 2 

Cele , zadania oraz sposoby ich realizacji.  

 

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach 
wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz uwzględniające 
program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów.  

Celem kształcenia, wychowania i opieki w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny 
rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                      
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 
przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej                 
i etnicznej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 
osób, 

4) ukierunkowanie ucznia ku wartościom, 

5) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

6) sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 
profilaktyki oraz promocji i ochrony zdrowia,  

7) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

8) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania, 
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9) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

10) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, w tym poprzez 
aktywizujące metody pracy, 

11) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

12) wspieranie, w tym zindywidualizowane wspomaganie ucznia w rozpoznawaniu własnych 
predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji, 

13) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                  
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, w tym formie doradztwa zawodowego, 

14) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

15) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, organizacja pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi.  

2. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole 
podstawowej to: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie 
myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji                       
z różnych źródeł; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

3. Szkoła posiada opisany model absolwenta w programie wychowawczo-profilaktycznym 
szkoły, który jest odrębnym dokumentem. 

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu                            
o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi 
programami nauczania.  

5. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną-psychologiczną:  

1)nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami, 

b) realizację programu adaptacyjnego, 

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga  
szkolnego, 
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e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  
przedstawiciela  dyrekcji, 

f)  współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

g) respektowanie zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, 

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na 
podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków  
rodzinnych i  losowych poprzez: 

a) zwolnień z opłat za ubezpieczenie,  

b)  bezpłatnych obiadów, 

c) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 

d) udziału w  programach pomocowych, 

e)  innych, w zależności od potrzeb i możliwości, 

3)  nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgonie               
z odrębnymi przepisami, 

b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, 

c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości               
i potrzeb ucznia, 

d)  rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, 

e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów, zawodów, przeglądów, 

f)  indywidualizację procesu nauczania, 

g) współpracę z rodzicami, 

4)  nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami 
określonymi w odrębnych przepisach. 

6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego 
nauczyciela uczącego w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą. Dyrektor szkoły 
konsultuje z radą    pedagogiczną dobór wychowawcy klasy oraz ich zmianę. Dla zapewnienia 
ciągłości wychowawczej  i jej skuteczności przyjmuje się zasadę prowadzenia oddziału przez 
jednego  wychowawcę na poziomach klas I-III i klas  IV – VIII szkoły podstawowej oraz klas 
gimnazjalnych. 

7. Szkoła prowadzi  działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1)  realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy                                   
we współpracy ze specjalistami, 
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4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, 

5) działania pedagoga i psychologa szkolnego, 

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

8. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie: 

1) konsultacji na terenie poradni lub szkoły  w celu omawiania  wyników  badań,  obserwacji, 

2) prowadzenia szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych, 

3) wspólnych posiedzeń zespołów wychowawczych, konsultacyjnych, 

4) prowadzenia mediacji, 

5) prowadzenia szkoleń organizowanych dla uczniów i rodziców, 

6) udział nauczycieli w Sieci Współpracy i Samokształcenia, 

7) inne działania ważne dla właściwego wypełnia zadania szkoły w zakresie profilaktyki. 

9. Szkoła wykonuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego poprzez: 

1)prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego określonych w ramowych planach 
nauczania dla szkół publicznych, 

2)realizację zadań określonych w Wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, 

10. Szkoła w ramach Wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego podejmuje 
działania : 

1) powołuje zespół do spraw doradztwa zawodowego, 

2) planuje harmonogram działań skierowanych do uczniów, nauczycieli , rodziców, 

3) współpracuje z instytucjami wspierającymi działania w ramach doradztwa zawodowego, 

4) ewaluuje realizację podejmowanych działań, 

5) monitoruje efekty. 

11. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne   
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej     i opiekuńczej oraz innowacyjnej szkoły.  

12. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki                
pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za 
jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. Opiekuna praktyki wyznacza 
dyrektor. 

13.  Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na 
działalność innowacyjną zgłoszoną przez nauczyciela w formie jej pisemnego programu, 
który zostaje zaopiniowany przez radę pedagogiczną (prezentacja projektu innowacji przez 
jej autora).  

14. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 
Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane jest 
poprzez:  
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1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych                                           
i wychowawczych przez organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności 
rodzicielskie, zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  
z wychowaniem dziecka, 

2) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce 
przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych,  

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci,  

c) instruktaż pomagania dziecku w nauce, 

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: zachęcanie do 
działań w formie wolontariatu, inspirowanie rodziców do działania, wspieranie inicjatyw 
rodziców, wskazywanie obszarów działania, upowszechnianie i nagradzanie dokonań 
rodziców,          

4) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac rady rodziców, 
zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji, 

5) nagradzanie rodziców tytułem ”Przyjaciel szkoły”. 

15. Szkoła organizuje kontakty z rodzicami według ustalonych form i zasad:  

1) formy: 

a) zebrania klasowe, 

b) dni otwarte, 

c) spotkania indywidualne, 

d)przekazywanie informacji przez korespondencję e-mail, telefonicznie,                                    
stronę www,  

e) inne materiały informacyjne. 

2) zasady: 

a) nauczyciele ustalają harmonogram dyżurów do kontaktów indywidualnych                                            
z rodzicami, /jedna godzina w planie tygodniowym/ 

b) harmonogram dyżurów nauczycieli jest zamieszczany na stronie internetowej szkoły, 

c) indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicami,  poza dniem otwartym określonym                    
w harmonogramie spotkań z rodzicami, powinny odbywać się tylko po zawiadomieniu 
nauczyciela o przybyciu rodzica (uzgodnienie daty i godziny) 

d) temat rozmowy w czasie zaplanowanego spotkania powinien dotyczyć sytuacji ucznia                    
w szkole lub w domu, 

e) jeżeli zachowanie rodzica będzie agresywne i uwłaczające godności wychowawcy lub 
spotkanie będzie odbiegać od omawianego tematu,  nauczyciel ma prawo przerwać 
spotkanie, a o  zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, 

g) dokumentację ze spotkań  z rodzicami prowadzi wychowawca klasy. 
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§ 5 

 

1. Szkoła w zakresie bezpieczeństwa sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich 
potrzeb oraz możliwości szkoły. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie ich 
przebywania na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych i pozaszkolnych organizowanych 
przez szkołę oraz przerw międzylekcyjnych, uwzględnia przestrzeganie obowiązujących                     
w szkołach przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

1) zapewnia opiekę wychowawczo - dydaktyczną nad uczniami w czasie zajęć 
obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, 

2) zabezpiecza, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę wychowawczą 
nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem,               
w wycieczkach, zawodach sportowych, rajdach, biwakach, 

3) ustala regulaminy i zasady bezpiecznego postępowania w pracowniach, korzystania                       
z  urządzeń, wykonywania ćwiczeń i doświadczeń, szczególnie zagrażających zdrowiu                        
i życiu, każdorazowo zapoznaje z ustalonymi regulaminami i zasadami postępowania 
uczniów, 

4) ustala i przestrzega zasady bezpiecznego przebywania uczniów na przerwach 
międzylekcyjnych oraz pełnienia na nich dyżurów przez wyznaczonych nauczycieli. 

2. Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki musi uwzględniać wiek, stopień 
rozwoju psychofizycznego, a także specyfikę zajęć:  

1) 1 opiekun na 30 uczniów w czasie wyjść poza teren szkoły bez przejazdów,  

2) 1 opiekun na 15 uczniów podczas wyjazdów poza Kłodawę,  

3) 1 opiekun na 10 uczniów podczas turystyki kwalifikowanej.  

3. Każdorazowo ustala się i zapoznaje uczestniczących w tych formach działalności uczniów          
z obowiązującymi regulaminami i zasadami bezpieczeństwa.  

4. Realizując cele i zadania szkoła uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady                  
bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, odnosząc się do sugestii uczniów, rodziców                     
i nauczycieli. 

5. Bezpośrednią opiekę nad uczniami, przebywającymi w szkole podczas zajęć 
obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, sprawuje nauczyciel prowadzący.  

6. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek 
organizowanych przez szkołę, pełnią nauczyciele - wychowawcy wraz z osobami dorosłymi 
wg obowiązujących przepisów. Szczegółowe zasady określa regulamin Organizacja wycieczek 
szkolnych, który jest odrębnym dokumentem.  

7. Dyżury w szkole w czasie przerw pełnią nauczyciele, zgodnie z planem ustalonym przez 
dyrektora szkoły. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich                      
w szkole określa Regulamin dyżurów nauczycieli, będący odrębnym dokumentem: 
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1) za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła – od momentu jego przyjścia do szkoły                     
do momentu jego wyjścia ze szkoły, opieka nad dziećmi w szkole rozpoczyna się od godz.7.00 
do 16.00  - (godziny pracy świetlicy szkolnej), 

2) uczniowie są zobowiązani do przestrzegania wynikających z planu lekcyjnego godzin                
przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły, 

3) opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod  
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny                    
pracownik szkoły, 

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest 
łączenie grup uczniów i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą, 

5) ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel             
danych zajęć edukacyjnych – na pisemny lub wysłany drogą elektroniczną wniosek rodziców, 
w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły,                                
zwolnienie wysłane poprzez e- dziennik musi być wysłane z konta rodzica, 

6) usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych może być wysłane poprzez  
e- dziennik tylko z konta rodzica, 

7) nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić                                
mu  odpowiedniej opieki, 

8) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole                             
(u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego                                    
z  nauczycielem, 

9) uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 
powiadomieniu rodziców poprzez e- dziennik. 

10) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo, przydzielony przez 
dyrektora na zastępstwo dyżuru. 

11) podczas przerw, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych obowiązuje zakaz samowolnego     
opuszczania terenu szkoły przez wszystkich uczniów. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub            
zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

9. 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 o fakcie przebywania osób postronnych. 

10. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi 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 szkoły. 

11. 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. 
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Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 6 

 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych 
szkoły. 

2. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców, 

4) samorząd uczniowski szkoły podstawowej. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,                          
w  stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 
szkolnego uczniów, jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,                       
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 
zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 7 

 

1. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej. Jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady      
pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,                         
w szkole. 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 
i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego             
oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy Prawo oświatowe należy 
w szczególności: 



10 

 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

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

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju              
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w szkole 
podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  

9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły w formie innowacyjnej, 

10) występowanie do Lubuskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do    
innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacji o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej                    
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą  
oraz określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 
szkoły,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów                     
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 
od początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania, takiego nauczania , w porozumieniu z organem prowadzącym, 

19) możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

20) możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych dodatkowych dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć                
przypadających w te dni w wyznaczone soboty, 
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21) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów              
i   nauczycielom, 

22) organizacja pracy szkoły na podstawie tygodniowych rozkładów zajęć, 

23) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, 

24) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 
udostępnianie danych - imię, nazwisko i numer PESEL ucznia - celem właściwej realizacji tej 
opieki, 

25)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy   
należy w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy, dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 
szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych        
nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających               
status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach                       
ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 

9) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 
zawodowym, 

11) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

12) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę, 

13) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

15) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 
lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw               
i dobra dziecka, 
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16) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą 
o związkach zawodowych, 

17) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym                
regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument, 

18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą             
rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją  
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy ogłoszeń.  

 

§ 8 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań 
statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który: 

1) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za zgodne                            
z   regulaminem rady zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań, 

2) przedstawia do 31 sierpnia ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

3) wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa -                
o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia organ 
prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                     
w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczniów, po 
zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 
przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady 
pedagogicznej. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły.  
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6. Rada pedagogiczna opiniuje: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                    
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,                
wychowawczych i opiekuńczych, 

5) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole                 
podstawowej i klasach gimnazjalnych , zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych 
oraz ćwiczeniowych,  

6) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły gdy konkurs nie wyłonił kandydata                 
albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

7)  ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

8)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, 

9)  zamiar wprowadzenia innowacji pedagogicznej. 

7. Rada pedagogiczna deleguje  2 przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,  

8. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala Statut                
lub jego zmiany. 

9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę                        
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej 
funkcji kierowniczej w szkole. 

10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 
dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

 

§ 9 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalenie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły ,  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły, 

4) typowanie  2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,  
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5) możliwość przekazywania dyrektorowi szkoły, innym organom szkoły, Wójtowi Gminy      
Kłodawa oraz Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty opinii na temat pracy szkoły. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.  

4. W celu wspierania działalności statutowej rada rodziców gromadzi fundusze                                    
z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy 
określa regulamin rady rodziców. 

5. Zasady współpracy rady rodziców i rodziców ze szkołą: 

1) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

2) szkoła organizuje z rodzicami cykliczne spotkania, których harmonogram określa kalendarz 
roku szkolnego, 

3) szkoła stwarza możliwość indywidualnych kontaktów rodziców z wychowawcami klas                      
i nauczycielami poszczególnych edukacji. 

4) szkoła stwarza możliwości swobodnego wyrażania uwag dotyczących funkcjonowania                     
i działalności szkoły poprzez rady oddziałowe rodziców. 

 

§ 10 

 

1. Samorząd uczniowski szkoły  tworzą wszyscy jej uczniowie. 

2. Zasady wyboru i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin 
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który jest                     
odrębnym dokumentem. 

3. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach  szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących 
praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu                          
z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz zespołem nauczycieli                                  
d.s. wolontariatu  podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 
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7. Samorząd współpracuje z kołem wolontariatu. 

8. Członkowie koła  ze swojego składu wyłaniają szkolną radę wolontariatu, której zadaniem 
jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.  

9. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań      
w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

 

§ 11 

1. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 
swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak                 
o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 
bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

2. Szkoła udostępnia działającym organom niezbędne do ich statutowej działalności 
pomieszczenia. 

3. Pomiędzy organami szkoły zachodzi wymiana informacji o podejmowanych                                    
i planowanych działaniach lub podjętych decyzjach. 

4. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz 
podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora,                 
w szczególności:  

1) rozstrzyganie spraw spornych wśród członków rady pedagogicznej,  

2) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych,  

3) negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,  

4) wydawanie zaleceń wszystkim statutowym organom.  

5. Sprawy sporne wnoszone są do dyrektora w formie pisemnej w postaci skargi organu, 
którego kompetencje naruszono.  
 

 

Rozdział 4 

Organizacja  szkoły 

 

§ 12 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, którego liczebność jest zgodna                     
z obowiązującymi przepisami.  

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone                           
w systemie klasowo-lekcyjnym. 

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe, dodatkowe oraz koła zainteresowań mogą być 
prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, a także podczas wycieczek i wyjazdów.  
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4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30-60 minut. W klasach I-III czas zajęć ustala 
nauczyciel prowadzący, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
planie zajęć. 

5. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, a także 
godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.  

6.Godzina zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych trwa 60 min. 

7. Przerwy między godzinami lekcyjnymi trwają od 5 do 25 minut. 

 

§ 13 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania. Kalendarz roku szkolnego publikuje się na tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej szkoły.  

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym oraz 
liczbę nauczycieli określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany każdego roku przez 
dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.  

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy, w szkole odbywają się stałe /obowiązkowe i dodatkowe/ zajęcia                  
dydaktyczne i wychowawcze, określone tygodniowym rozkładem zajęć ustalone przez 
dyrektora szkoły.  

4. Szkoła zapewnia uczniom równomierne i różnorodne rozłożenie zajęć w czasie dnia.  

5. W szkole realizowane są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, uczniowie 
mają możliwość uzyskania karty rowerowej. 

6. Szkolne komputery, które zapewniają dostęp do usługi Internet, wyposażone są                             
w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój 
uczniów. 

 

§ 14 

 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych podział na grupy jest 
obowiązkowy:  

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych informatyki w oddziałach liczących więcej niż 
24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej  
liczącej nie więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby  
stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 
więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 
międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy 
uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego, 
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3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, 
w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż  30 uczniów,  

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone                    
w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej a w przypadku zespołu szkół - także w grupie 
międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów - w zależności od realizowanej formy zajęć, 
mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, 

5) podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa obejmujących prowadzenie 
ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy obowiązuje podział na grupy                                 
w oddziałach    liczących więcej niż 30 uczniów,  

6) na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie - po 5 godzin z 14  godzin zajęć                               
z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców, w przypadku nauki w grupach 
międzyoddziałowych nie mogą one liczyć więcej niż 28 uczniów.  

2. Za zgodą organu prowadzącego można dzielić na grupy oddziały o niższej liczbie uczniów 
niż wyżej wymienione i na innych zajęciach edukacyjnych. 

3. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor tworzy ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych –       
w formie kół zainteresowań. Dyrektor ustala liczebność uczniów na tych zajęciach.  

4.W zajęciach z religii  uczeń uczestniczy na zasadzie dobrowolnego wyboru – są to zajęcia 
dodatkowe.  

5.Podstawą udziału ucznia w tych zajęciach jest życzenie wyrażone w formie pisemnego 
oświadczenia złożonego przez rodziców ucznia.  

6.W formie pisemnego oświadczenia, rodzice informują szkołę o  wycofaniu wcześniej 
złożonego oświadczenia deklarującego udział ucznia w zajęciach z religii. 

 

§ 15 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) biblioteki szkolnej, 

3) sali gimnastycznej i hali sportowej, 

4) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, 

5) boiska sportowego,  

6) placu zabaw 

7) pracowni komputerowej, 

8) gabinetu pielęgniarki szkolnej,  

9) gabinetu pedagoga oraz terapii pedagogicznej, 

10) świetlicy szkolnej, 

11) stołówki, 

12) auli. 
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2. Budynek i teren szkoły objęty jest monitoringiem wizyjnym, w celu zapewnienia 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zasady wykorzystania zapisów                             
z monitoringu wizyjnego znajdują się w odrębnym dokumencie. 

3. Dowożenie uczniów do szkoły położonej w odległości większej od miejsca zamieszkania niż 
to przewidują przepisy organizuje Wójt Gminy Kłodawa.  

4. Przewoźnik, z którym gmina podpisuje umowę w sprawie dowożenia dzieci zapewnia 
dowożonym uczniom opiekę wychowawczą w czasie przewozu oraz odpowiednie warunki 
oczekiwania na środek lokomocji. 

 

§ 16 

 

1. Szkoła zapewnia w godzinach od 7.00 do 16.00 opiekę wychowawczą w ramach świetlicy 
szkolnej wszystkim uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 
pracy rodziców, gdy wymaga tego trudna sytuacja rodzinna lub w celu rozwijania własnych 
zainteresowań. 

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do świetlicy lub o odmowie przyjęcia podejmuje dyrektor 
szkoły. 

3. Do zadań świetlicy należy:  

1) zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach, 

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 pedagogiem szkolnym 
celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

4. Jednostka zajęć wychowawcy w grupie wychowawczej trwa 60 minut. 

5. Czas przebywania uczniów w świetlicy i zwalnianie ich do domu rodzice ustalają                                 
z wychowawcą grupy.  

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów w grupie nie 
powinna przekraczać 25.  

7. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu              
nieobecności nauczyciela. 

8. Uczniowie mogą opuścić świetlicę i wyjść poza teren szkoły tylko za okazaniem pisemnego 
zwolnienia rodziców. Każde wyjście ze świetlicy na teren szkoły należy zgłosić u wychowawcy 
świetlicy. 

9. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa jej regulamin, który stanowi 
odrębny dokument, 
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10. Regulamin świetlicy szkolnej jest konsultowany z radą pedagogiczną, radą rodziców i jest   
zatwierdzany przez dyrektora szkoły. 

11. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi korzystanie ze stołówki szkolnej. Ze stołówki 
korzystać mogą również pracownicy szkoły.  

12. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala odpłatność za posiłek,              
z uwzględnieniem możliwości całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują 
szczególnej opieki w zakresie pomocy materialnej. Regulamin stołówki szkolnej ustala 
szczegółowo kwestie odpłatności za posiłki. 

13. Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki określa jej regulamin, który jest odrębnym 
dokumentem. 

14. Zajęcia w świetlicy organizowane są również podczas dni wolnych od zajęć 
dydaktycznych.  

 

§ 17 

 

1.Organizacja biblioteki szkolnej: 

1) W skład biblioteki wchodzą:  

a) wypożyczalnia, 

b) czytelnia.  

2) Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły. Umożliwiają one dostęp do jej zbiorów 
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu - podaje się je do wiadomości poprzez 
umieszczenie komunikatu na drzwiach biblioteki. 

3) Szczegółowe zasady działania biblioteki i korzystania z jej zasobów określa Regulamin 
biblioteki szkolnej, który jest odrębnym dokumentem.  

4) Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, 
a także absolwenci szkoły na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki szkolnej.  

5) Biblioteka szkolna organizuje współpracę uczniów z nauczycielami i rodzicami, a także 
współpracuje z innymi bibliotekami oraz instytucjami gminy i powiatu. 

 

2. Zadania biblioteki: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności                  
informacyjnej; 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb 
czytelniczych i informacyjnych; 

 4) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł informacji 
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 
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6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, także w formie                  
konkursów i imprez czytelniczych: 

7) wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się; 

8) prowadzenie analiz stanu czytelnictwa uczniów oraz prezentacja ich wyników; 

9) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

 

3. Zasady współpracy biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami;  

1) Uczniowie: 

a) rozwijają kulturę czytelniczą i kształtują  nawyki czytelnicze,  

b) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze                       
literatury,  

c)  mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,  

d) najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani, 

e) uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką, 

f) mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,  

g) przygotowują się do samokształcenia 

2) Nauczyciele współpracują biblioteką na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:  

a) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,  

b) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,  

c) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,  

d) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji,  

e) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie 
wychowania czytelniczego w rodzinie. 

3)Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:  

a) mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, 
czasopisma pedagogiczne, 

b) na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni 
przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,  

c) korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

d) dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację                                   
o stanie czytelnictwa, 

e) mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych. 

4) Rodzice współpracują z rodzicami biblioteką na zasadach partnerstwa w celu: 

a) rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich), 

b) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania, 
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c) współudziału rodziców w imprezach czytelniczych. 

5)Rodzice:  

a) mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,  

b) są informowani o aktywności czytelniczej dzieci, 

c) mają możliwość wglądu do szkolnych dokumentów gromadzonych w bibliotece.                               

6) Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami: 

a) aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa  
w bibliotekach innych szkół, 

 b) organizując międzyszkolnych konkursów czytelniczych 

 c) współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji.  

 

§ 18 

 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym doradztwo zawodowe jest 
udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:  

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

2) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 

3) zajęć logopedycznych, 

4) zajęć kół zainteresowań, 

5) zajęć o charakterze terapeutycznym, 

6) zajęć  rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych. 

7) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się. 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów                                       
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne                                  
i nieodpłatne. 

4. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gorzowie Wlkp. oraz 
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom    
i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

3) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej                      
z   wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

5. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog i psycholog szkolny.  
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6. Szkoła współpracuje z Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Wojewódzką Stacją Sanitarno – epidemiologiczną  w sprawach dotyczących:  

1) wsparcia uczniów potrzebujących pomocy, 

2) zapobiegania nałogom i patologiom, 

3) wychowania komunikacyjnego, 

4) przestępczości uczniów. 

7. Szkoła zapewnia uczniom podstawową opiekę medyczną realizowaną przez pielęgniarkę 
szkolną.  
 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz ich zadania 

 

§ 19 

 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się stanowisko 
wicedyrektora. Do zadań wicedyrektora należy: 

1) wykonywanie zadań wynikających z zakresu czynności określonych przez dyrektora szkoły, 

2) kierowanie pracą szkoły podczas nieobecności dyrektora szkoły. 

2. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych na stanowiskach 
niepedagogicznych. 

3. Dla pełnego funkcjonowania szkoły utworzono w placówce następujące stanowiska 
pracowników pedagogicznych:  

1) wicedyrektor szkoły 

2) nauczyciel 

3) pedagog szkolny 

4) psycholog szkolny 

5) nauczyciel bibliotekarz 

6) wychowawca świetlicy 

7) doradca zawodowy.  

4. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 
niepedagogicznych szkoły zatrudnia się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych 
oraz ustawą Kodeks pracy. 

5. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 
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pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 
samorządowych.  

§ 20 

 

1. Do zadań nauczyciela w  szczególności należy:  

1) realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach 
według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizowanie zadań wyznaczonych w planie 
pracy szkoły, 

2) zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz                
organizowanych przez szkołę w innym miejscu, 

3) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 
uczniów, 

4) odpowiedzialność za harmonijny rozwój społeczny, osobowy i intelektualny ucznia, 

5) dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

6) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego uczniów, 

7) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący                        
do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

8) odpowiedzialność za rozwój ucznia w posługiwaniu się językiem ojczystym, 

9) przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom, w tym prowadzenie działań 
profilaktycznych, 

10) ograniczanie zagrożeń dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, 

11) przeciwdziałanie zachowaniom naruszającym normy obyczajowe, propagującym                 
nienawiść i dyskryminację, 

12) podejmowanie działań, uniemożliwiających propagowanie treści pornograficznych,                
brutalności i przemocy, 

13) informowanie uczniów o ich prawach i obowiązkach, 

14) systematyczność w podnoszeniu swych umiejętności zawodowych, 

15) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

16) planowanie pracy dydaktycznej zgodnie z podstawą programową i wybranym 
programem nauczania, 

17) w przypadku wygaszanych klas gimnazjalnych sprawowanie opieki nad realizacją 
gimnazjalnego projektu edukacyjnego, 

18) rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń 
szkolnych, 

19) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej i realizacja jej uchwał, 

20) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej           
i opiekuńczej, 
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21) aktywne uczestnictwo w pracach dotyczących ewaluacji wewnętrznej, 

22) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów  
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

23) znajomość i przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole, 

24) praca w zespołach przedmiotowych, zadaniowych. 

25) wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

2. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy i lekcje wychowawcze poświęcone tematyce 
bezpieczeństwa, przemocy w szkole. Upowszechniają wśród uczniów i rodziców materiały                               
informacyjne dotyczące miejsc, w których można uzyskać pomoc w sytuacjach trudnych. 

 

§ 21 

 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                
w zakresie:  

1) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania                                     
a w  szczególności: 

2) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wynikiem                        
i rozplanowaniem pracy zadawanej im do wykonania w domu, utrzymywanie 
systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie dla ustalenia 
jednolitych wymagań wobec uczniów i sposobów  udzielania im pomocy  w nauce szkolnej, 

3) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych,               
którzy mają trudności w nauce, analizowanie wspólnie z zespołem  nauczycielskim, 
samorządem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów                       
w pracy szkolne i podejmowanie środków zaradczych, pobudzanie dobrze i średnio uczących 
się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, 

4) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez 
nich zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatywy w sprawie 
organizowania pomocy dla tych uczniów, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają trudności                       
w uzupełnianiu materiału nauczania, 

5) współdziałanie z nauczycielem bibliotekarzem szkolnym, nauczycielami i rodzicami                      
w organizowaniu czytelnictwa uczniów, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału                           
w pracach pozalekcyjnych  i pozaszkolnych, interesowaniu się ich udziałem w różnych 
formach tych prac, 

6) współdziałanie w organizowaniu poradnictwa oraz udzielaniu uczniom informacji                         
o możliwościach dalszej nauki, o zawodach w celu ułatwienia im podjęcia świadomej decyzji 
w sprawie wyboru zawodu lub kierunku dalszego kształcenia,     

7) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości                          
i współdziałania, 

8) rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i szerszego środowiska 
między innymi przez przyzwyczajanie  uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie  
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klasy, wyrabiania w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość  i estetykę klasy 
oraz ogólnych  pomieszczeń i terenu szkoły, 

9) rozwijanie samorządnych form społecznego życia klasy, 

10) interesowanie się udziałem uczniów w pracach organizacji uczniowskich, utrzymanie  
kontaktu z opiekunami tych organizacji, 

11) budzenie zainteresowań uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich 
udziału w pracach na rzecz środowiska, 

12) wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w szkole i poza  szkołą, 

13) współdziałanie w kierunku wyrabiania u uczniów nawyków rzetelnej nauki, 

14)  ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystywania wolnego czasu, 

15) wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza szkołą, 

16) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków          
zaradczych wspólnie z zespołem uczniowskim, rodzicami  i nauczycielami, 

17) wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz               
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkołą, 

18) współpraca z rodzicami w celu eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania          
i ochrony przed skutkami demoralizacji środowiska, 

19) współdziałanie z zespołem wychowawczym w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz   
zasad udzielania pomocy,  

20) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy wychowawczo-opiekuńczej. 

 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań wychowawczych:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) opracowuje klasowy plan pracy wychowawczo - profilaktycznej, spójny z programem  
wychowawczo – profilaktycznym szkoły, 

3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego 
rozwijające jednostki i integruje zespół uczniowski, 

4) ustala treść i formy zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą, 

5) współdziała z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu dydaktyczno-wychowawczego 
/nauczyciele uczący w danym oddziale/, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna 
indywidualna opieka /dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi 
trudnościami i niepowodzeniami/,  

6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w różnorodnych formach w celu poznania                         
i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci - w miarę potrzeb, jednak nie 
mniej jak 1 raz w półroczu, 

7) okazuje rodzicom pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

8) włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły, 
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9) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistami,                             
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 
zdrowotnych oraz  zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Wychowawca może korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

4. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:  

1)  sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora szkoły, 

2)  rada rodziców uczniów danej klasy zwróci się do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem 
o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony  zwykłą większość  
rodziców (tj. połowa rodziców uczniów klasy + 1).  

  

§ 22 

 

1. Dyrektor powołuje zespoły nauczycielskie, których funkcjonowanie wynika z potrzeb 
szkoły. 

2. Cele i zadania zespołów nauczycielskich: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu wyboru i sposobu realizacji programów              
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

3) analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych, 

4) opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich, 

5) udoskonalanie procedur postępowania w szkole w sytuacjach trudnych, 

6)ustalanie propozycji podręcznika lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych do nauki w danej klasie, 

7) realizacja innych zadań wynikających z potrzeb szkoły . 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora szkoły lub na wniosek 
zespołu. Decyzje przewodniczącego są wiążące dla członków zespołu. 

4. Spotkania zespołów nauczycielskich są obowiązkowe dla wszystkich członków zespołu,                               
a wyniki pracy przedstawiane na posiedzeniach rady pedagogicznej. 

5. Do rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych pedagog i psycholog organizują 
zebranie zespołu wychowawczego w celu określenia oddziaływań zmierzających do poprawy 
zachowania ucznia.  

6. W skład zespołu wychowawczego wchodzą pedagog, psycholog, wychowawca klasy, 
zaproszeni nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście np. pracownik GOPS, kurator                                
ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rodzinnym, policjant - przedstawiciel wydziału 
prewencji. 

7. Zespół wychowawczy może skierować wniosek do  Sądu Rodzinnego o pomoc                                    
w rozwiązaniu problemów wychowawczych czy rodzinnych ucznia. 
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8. Pracą zespołu kieruje pedagog  lub psycholog szkolny. 

9. Zebrania zespołu są protokołowane. 

10. Z podjętymi przez zespół decyzjami rada pedagogiczna zostaje zapoznana na najbliższym 
zebraniu. 

§ 23 

 

1. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz otaczają opieką dzieci z rodzin 
niewydolnych wychowawczo.  

2. Nauczyciel świetlicy szkolnej ma za zadanie:  

1) przygotować roczny plan pracy świetlicy szkolnej zgodnie z potrzebami uczniów, 

2) organizować zajęcia świetlicowe wspomagające potrzeby edukacyjne i zainteresowania 
uczniów,  

3) organizować zajęcia rekreacyjne, rozrywkowe i kulturalne, które zaspakajają potrzeby 
uczniów w zakresie spędzania wolnego czasu,  

4) organizować turnieje sportowe i konkursy w celu zaspokajania indywidualnych 
zainteresowań uczniów, 

5) organizować pomoc, szczególnie w odrabianiu pracy domowej uczniom mającym 
trudności w nauce, 

6) udzielać konsultacji uczniom mającym problemy natury psychologicznej oraz związane                    
z funkcjonowaniem w społeczności szkolnej, 

7) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy wychowawczo-opiekuńczej. 

3. Zadania nauczyciela - bibliotekarza 

1) rozpoznaje potrzeby czytelnicze użytkowników, 

2) dokonuje zakupu książek, uwzględniając potrzeby czytelników, 

3) opracowuje na bieżąco nabytki biblioteczne, 

4) prowadzi różnorodne formy udostępniania materiałów bibliotecznych, 

5) prawidłowo dokumentuje udostępnianie zbiorów, 

6) skutecznie egzekwuje zwrot udostępnionych materiałów, 

7) prowadzi ilościową i jakościową analizę stanu czytelnictwa, 

8) informuje uczniów, wychowawców i nauczycieli o poziomie czytelnictwa uczniów, 

9) popularyzuje czytelnictwo poprzez różne formy pracy z czytelnikiem, 

10) zapewnia warunki do samokształcenia uczniów i nauczycieli, 

11) prowadzi zajęcia z czytelnikami z poszczególnych klas w ramach lekcji bibliotecznych, 

12) promuje postawę szacunku dla książki, 

13) zachęca uczniów do czytania, 
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14) nawiązuje współpracę z wychowawcami i innymi nauczycielami, 

15) współpracuje z bibliotekami innych szkół oraz biblioteką gminną Kłodawie, 

20) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy biblioteki.  

4. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów poprzez: 

1) poradnictwo na temat czytelnictwa w rodzinie,  

2) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów, 

3) popularyzację i udostępnianie literatury pedagogicznej, 

4) angażowanie  rodziców w imprezy czytelnicze. 

5. Nauczyciel doradca zawodowy - do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne             
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                     
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                                 
i uzdolnień uczniów, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                           
i placówkę, 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                      
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                          
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 24 

 

1. Do zadań pedagoga oraz psychologa w szkole należy w szczególności: 

1) w grupie zadań ogólnowychowawczych: 

a) kontrola obowiązku szkolnego uczniów, 

b) współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, oraz instytucjami wspierającymi             
wychowanie dzieci i młodzieży, 

c) poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, 

d) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, 

e) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom; 

2) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

a) diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, 

b) podejmowanie działań zaradczych, 

c) prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, 
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d) organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień 
wychowawczych; 

3) w sferze indywidualnej opieki pedagogicznej: 

a) pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), 

b) pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,              
w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, 

c) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, 

d) terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych                           
społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, 

e) obserwacje, 

f) konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, 
terapeuta, psychiatra); 

4) w zakresie pomocy materialnej: 

a) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

b) dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się              
w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się            
w podręczniki szkolne, stypendia socjalne), 

c) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo                   
do   Sądu Rodzinnego - Wydziału do spraw rodzinnych i nieletnich; 

2. Do zadań pedagoga w szkole w zakresie doradztwa zawodowego, a także orientacji 
zawodowej należy w szczególności:  

1) pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu,  

2) gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym materiałów z zakresu profesjonalnego              
poradnictwa zawodowego, 

3) zajęcia z młodzieżą z zakresu doradztwa zawodowego, 

4) współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym, 

5) współpraca ze szkołami i ponadpodstawowymi. 

 

§ 25 

 

1. W szkole zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach                     
pomocniczych i obsługi:  

1) sekretarz szkoły, 

2) główny księgowy, 

3) kierownik gospodarczy, 

4) sprzątaczka, 
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5) woźna, 

6) konserwator. 

2. Zadaniami pracowników samorządowych szkoły jest zapewnienie sprawnego działania 
szkoły w zakresie administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, a także 
utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

3. Do obowiązków pracowników samorządowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom, 

3) przeciwdziałanie zachowaniom naruszającym normy obyczajowe, propagującym nienawiść 
i dyskryminację, 

4) uniemożliwianie propagowania treści pornograficznych, brutalności i przemocy, 

5) informowanie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych przejawach negatywnych                    
zachowań uczniów. 

4. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala dyrektor szkoły.  

 

§ 26 

 

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.  

3. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych 
w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  
 

 

 

Rozdział 6 

Uczniowie i ich rodzice  

 

§ 27 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 
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4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły,                         
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza granicami kraju. 

2. Rekrutacja do szkoły odbywa się na zasadach ustalonych ustawą Prawo oświatowe oraz 
przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Obowiązkiem rodzica jest systematyczne zapoznawanie się z informacjami 
przekazywanymi przez nauczyciela przez e- dziennik, stronę internetową szkoły lub przez 
samych uczniów. 

4. Szczególnym obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w organizowanych przez szkołę                    
spotkaniach, w tym z  wychowawcą.  

5. Rodzice mają prawo do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie, 

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

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów                  
i przyczyn trudności w nauce, 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 

5) znajomości statutu szkoły. 

 

§ 28 

 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,     
w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania, 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z  zasadami higieny pracy 
umysłowej, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

5) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu 
wszelkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania    
oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi, 

6) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi, nauczycielom, pedagogowi szkolnemu 
swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, 

7) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,           
zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych                            
w zaufaniu, 

8) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak naruszać niczyjej 
godności osobistej, 
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9) uczestniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie      
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

10) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie        
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

11) udziału w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana         
pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną, 

12) do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych – tylko w obecności nauczyciela lub       
rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy szkole, 

13) poszanowania godności, dobrego imienia oraz własności osobistej  ze strony wszystkich 
członków społeczności szkolnej, 

14) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,                    
wyrażania swoich emocji, ale w taki sposób, aby innym one nie szkodziły, 

15) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych i zasobów biblioteki, 
ale pod opieką nauczyciela,  

16) poznania kryteriów nauczania oraz sprawiedliwego, obiektywnego oceniania, do jawnej, 
przeprowadzonej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności; oceny                                                      
z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności, 

17) planu lekcji zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej procesu 
kształcenia, 

18) udziału w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniem uczniów                                     
i możliwościami szkoły, rozwijania zainteresowań, zdolności poprzez uczestnictwo w pracach 
organizacji uczniowskich, świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, 

19) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach                                
i imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

20) pomocy w nauce (jeżeli braki wiedzy wystąpiły w wyniku choroby, wypadku losowego, 
problemów rodzinnych, itp.) od nauczyciela, samorządu klasowego (pomoc koleżeńska), 

21) zwrócenia się o pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych do wychowawcy,              
pedagoga, dyrektora, 

22) przerw międzylekcyjnych, 

23) wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się                               
w organizacjach działających w szkole, 

24) zwolnienia z kontroli wiadomości w pierwszym dniu po wycieczce, dyskotece, w której 
uczeń brał udział, 

25) wcześniejszego zwolnienia się z lekcji niż wynika to z planu tylko w uzasadnionych                
przypadkach: 

a) na pisemną prośbę rodziców ucznia zwalnia wychowawca, a w razie jego nieobecności 
wicedyrektor lub dyrektor szkoły, 

b) w przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę choroby lub 
niedyspozycji zdrowotnej ucznia, uczeń może być zwolniony do domu po telefonicznych 
konsultacjach z rodzicami lub odebrany bezpośrednio ze szkoły przez rodzica  
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26) znajomości szczegółowych warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania, 

27) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 

28) pomocy socjalnej i materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Obowiązki ucznia:  

1) obowiązki  szkolne - szkoła wymaga, żeby uczeń: 

a) przestrzegał postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w przepisach wydanych na 
jego podstawie, 

b) punktualnie przychodził na zajęcia, 

c) przychodził do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed swoją pierwszą  lekcją  oraz 
opuszczał szkołę bezpośrednio po zakończeniu zajęć, 

d) nie unikał zajęć dydaktycznych obowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych, 

e) uczęszczał na zajęcia edukacyjne, należyte przygotowanie się do nich oraz aktywny udział 
w zajęciach, a także niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, 

f) usprawiedliwiał nieobecności, według zasad określonych regulaminem usprawiedliwiania 
nieobecności, który stanowi odrębny dokument,  

g) odrabiał systematycznie prace domowe, 

h) stawiał sobie wymagania dostosowane do własnych możliwości i uzdolnień, 

i) systematycznie, sumiennie przygotowywał się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczył, 

j) przebywał na terenie klasy lub szkoły do momentu zakończenia lekcji, zajęć pozalekcyjnych 
lub odwozu, 

k) przebywał w świetlicy/bibliotece szkolnej, jeżeli z uwagi na decyzję rodziców nie uczęszcza 
na zajęcia z religii, wychowania do życia w rodzinie, 

l) dbał o dobre imię, honor i tradycje szkoły, 

ł) przestrzegał przepisów bhp na terenie szkoły i wokół niej. 

 

2) kultura osobista -  szkoła wymaga od ucznia, aby: 

a) przestrzegał zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych 
pracowników szkoły i osób dorosłych, 

b) dostosował się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po schodach 
podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły i terenu 
szkolnego,  

c) dbał o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się 
palenia tytoniu, picia alkoholu, używania oraz dystrybucji narkotyków i innych środków 
odurzających, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim,  

d) sposobem bycia nie naruszał godności własnej i innych, 
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e) dbał o zdrowie i higienę osobistą; zakazuje się rażącego malowania paznokci, farbowania 
włosów, stosowania ostrego makijażu,  - ze względów bezpieczeństwa zabrania się noszenia 
kolczyków w nosie, w brwiach, w języku oraz dużych kolczyków     w uszach, 

f) w dni, w czasie których obchodzone są uroczystości szkolne oraz państwowe uczniowie 
ubierają strój galowy ,który pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, świąt, 
tradycji.  

- strój galowy to  biała bluzka/koszula i granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, 

- strój codzienny to ubranie w stonowanych barwach, schludne ,czyste,  stosowne                  
do okoliczności, 

g) szanował pracę swoją i innych, dlatego obowiązuje całkowity zakaz korzystania                     
z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych w czasie zajęć 
dydaktycznych, 

h) nie przynosił do szkoły materiałów łatwopalnych i pirotechnicznych oraz niebezpiecznych 
narzędzi (noże, latarki laserowe itd.), 

i) troszczył się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starał się utrzymać czystość                     
i porządek na terenie szkoły; za wyrządzone szkody odpowiedzialność materialną poniosą 
rodzice lub opiekunowie, 

j) szanował poglądy i przekonania innych, był tolerancyjny, 

k) okazywał szacunek każdemu człowiekowi, szczególnie rodzicom i ludziom starszym, 

l) postępował uczciwie i reagował na zło, 

ł) dbał o kulturę słowa, pamiętał o zwrotach grzecznościowych. 

 

3) Funkcjonowanie w społeczności  - szkoła wymaga od ucznia, aby: 

a) zachowywał się kulturalnie wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, 

b) podporządkowywał się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej                           
oraz  ustaleniom innych organów szkoły, 

c) był koleżeński tzn. poświęcał swój czas koledze, tłumacząc trudne zadania, odwiedzając go 
w czasie choroby, wspólnie przygotowując się do sprawdzianów oraz dbając, aby w klasie 
wszyscy czuli się dobrze,               

d) wykonywał polecenia wydawane przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi, 

e) był uprzejmy, życzliwy, opiekuńczy wobec młodszych kolegów, 

f) dbał o dobro, ład i porządek w szkole, 

g) był prawdomówny i uczciwy, 

h) rozumiał, że kłamstwo jest brakiem odwagi, 

i) dbał o swój honor, 

j) przestrzegał ustaleń: dyrektora, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, 

k) wypełniał przyjęte obowiązki, 
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l) przeciwstawiał się wszelkim przejawom brutalności, wulgarności, agresji, nietolerancji, 

ł) korzystał z szatni szkolnej zgodnie z przyjętymi zasadami, 

m) naprawiał wyrządzone przez siebie krzywdy i szkody, 

n) przestrzegał regulaminów szkolnych, 

o) dostosował się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po schodach 
podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły i terenu 
szkolnego, nie pozostawiał w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ani nie 
korzystał na lekcji z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. 

p) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych przestrzegał regulaminów  
znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń, 

r) opuszczał sale lekcyjne podczas przerw, 

s) naprawiał wyrządzone szkody materialne, 

t) przestrzegał zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń służących do 
odtwarzania multimediów oraz wykonywania zdjęć i filmowania (nagrywania) sekwencji 
wideo za pomocą w/w urządzeń  na terenie szkoły.  

3. Uczeń lub jego rodzice, w przypadku naruszenia prawa ucznia, są uprawnieni 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 rozstrzyga skargę w terminie 14 dni i o jej załatwieniu informuje skarżącego. 

 

§ 29 

 

1.Nagrody:  

1) Rodzaje nagród: 

a) pisemna pochwała nauczyciela, wychowawcy,  

b) pisemna pochwała dyrektora szkoły, 

c) honorowy dyplom, 

d) świadectwo z wyróżnieniem, 

e) nagroda rzeczowa, 

f) list gratulacyjny do rodziców, 

g) stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, 

 h) publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły za jego zgodą, 

i) wpis nazwiska ucznia do „Księgi honorowej" oraz na tablicę „Najlepsi                                       
z najlepszych", 

j) „Nagroda Prymusa" dla ucznia z najwyższą średnią ocen w danym roczniku                                           
i z wzorowym zachowaniem, 
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k) delegacja do Pocztu Sztandarowego Szkoły. 

 

2) Zasady otrzymywania nagród: 

 
a) pisemną pochwałę wychowawcy otrzymuje uczeń  zdecydowanie reagujący na przejawy 
agresji i przemocy w szkole, pracujący społecznie na rzecz klasy i szkoły ,systematycznie                     
i efektywnie pracujący w samorządzie uczniowskim i innych organizacjach, zespołach i kołach 
zainteresowań, dbający o otoczenie szkoły, klasy, pracowni przedmiotowej, pomaga kolegom                       
w nauce,  

b) pisemną pochwałę dyrektora szkoły  otrzymuje  uczeń uzyskujący nieprzeciętne wyniki               
w nauce, zajmujący czołowe miejsca w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych                              
i zawodach sportowych, wykazujący się szczególną aktywnością artystyczną i sportową, 
dający wzór do naśladowania i przynoszący zaszczyt szkole,  zaangażowany społecznie,                         
dający świadectwo wrażliwości na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka. 
Wniosek o udzielenie pochwały mogą złożyć: wychowawca, nauczyciel, pedagog ,psycholog, 
samorząd klasowy lub  szkolny.  

c) świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który ma średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

d) list gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia, mającego co najmniej bardzo dobre zachowanie 
i średnią ocen 5,0 w szkole podstawowej i co najmniej 4,8 w klasach gimnazjalnych,  

e) do „Księgi honorowej" i na tablicę „Najlepsi z najlepszych" wpisuje się uczniów klas 
IV-VIII z wzorową oceną zachowania i średnią ocen 5,0 oraz uczniów klasach gimnazjalnych, 
którzy mają wzorową ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej   4,8 w danym roczniku, 

f) laureaci konkursów szkolnych otrzymują honorowe dyplomy (miejsca 1-3), 

g) laureaci konkursów następnych etapów otrzymują nagrody rzeczowe (nagrody rzeczowe 
mogą przyznawać: rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd 
uczniowski, samorząd klasowy, organizacje młodzieżowe i inne), 

h) za wzorową frekwencję -100% obecności, uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową, 

i) nagrody mogą być również przyznawane zespołowi uczniów (np. klasie), 

j) poczet sztandarowy stanowi troje uczniów z klas siódmych dla szkoły podstawowej i troje 
uczniów klas trzecich  gimnazjum, wybranych spośród uczniów z wysoką średnią ocen                          
i wzorową oceną zachowania. 

3) O przyznanej uczniowi nagrodzie, pisemnej pochwale wychowawcy czy dyrektora, 
wychowawca klasy informuje rodziców w sposób pisemny.  

4) Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie                                              
z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania; 

5) Od nagrody przyznanej przez organizatora konkursu, zawodów czy innych imprez 
szkolnych uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia                  
z prośbą  o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 3 dni od jej udzielenia. Organizator 



37 

 

rozpatruje sprawę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, może posiłkować się opinią 
wybranych organów szkoły. 

 

2. Kary 

1) Rodzaje kar:  

a) pisemna nagana wychowawcy klasy  

b) pisemna nagana dyrektora szkoły, 

c) przeniesienie do równoległej klasy, 

d) wniosek do Lubuskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły                                        
w przypadku: 

- przyjścia do szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, bądź w stanie nietrzeźwym 
albo wprowadzenie się w taki stan w czasie pobytu w szkole; 

- przyjścia do szkoły w stanie odurzenia lekami psychotropowymi lub innymi 
podobnie działającym środkami lub wprowadzenie się w taki stan w szkole; 

- świadomego i ciągłego  nieposzanowania własnego zdrowia – nikotynizm; 

-niszczenia mienia, kradzieży, popełniania czynów przestępczych; 

- notorycznego stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych; 

- ciągłego  wagarowania i niewypełniania obowiązków szkolnych 

e) zakaz uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych, 

f)zawieszenie ucznia w prawach do reprezentowania szkoły na czas określony. 

 

2) Zasady udzielania kar:  

a)pisemną naganę wychowawcy klasy otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się                                     
z obowiązków zapisanych  Statucie Szkoły, nie przestrzega obowiązujących w szkole 
regulaminów. 

b)pisemną naganę dyrektora szkoły otrzymuje uczeń, którego zachowanie nie ulega 
poprawie, który niszczy mienie prywatne i mienie szkoły, kradnie, dopuszcza się przemocy 
fizycznej, psychicznej oraz wymuszeń, spożywa alkohol, pali papierosy, używa środków 
odurzających lub udostępnia je na terenie szkoły, dopuszcza się czynów karalnych prawnie 
zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. 

c)w przypadku braku poprawy zachowania ucznia po zastosowaniu odpowiednich kar oraz 
podjętych działań mających na celu zmianę zachowania ucznia zespół wychowawczy składa 
wniosek do rady pedagogicznej o zastosowanie kary przeniesienia do równoległej klasy lub 
przeniesienia do innej szkoły.  

d)rada pedagogiczna podejmuje decyzję w formie uchwały o przeniesieniu ucznia do 
równoległej klasy.  

e)dyrektor szkoły składa wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 
po wydaniu pozytywnej opinii przez radę pedagogiczną. 
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f) o  wymierzonej uczniowi karze wychowawca klasy informuje rodziców w sposób pisemny, 

g) w przypadku sporadycznych zachowań ucznia związanych z nieprzestrzeganiem 
obowiązków ucznia zespół wychowawczy lub wychowawca z pedagogiem/psychologiem 
podejmują decyzję  o zastosowaniu kary zawieszenia ucznia w prawach do reprezentowania 
szkoły na czas określony lub zakazu uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych. Po 
podjęciu decyzji o zastosowaniu jednej z wyżej wymienionych kar, wychowawca powiadamia 
nauczyciela organizatora określonej formy /uroczystości szkolne, konkursy , zawady 
sportowe/. 

h) nałożenie kary może nastąpić po wysłuchaniu ucznia. 

i) od kar nałożonych przez wychowawcę, innego nauczyciela lub zespół wychowawczy,  
uczniowi  przysługuje prawo wniesienia pisemnie uzasadnionego odwołania do dyrektora 
szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni powołuje komisję do rozpatrzenia odwołania                           
i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. W skład komisji wchodzą dyrektor lub wicedyrektor 
przedstawiciele rady pedagogicznej, pedagog , psycholog, wychowawca, przedstawiciel 
samorządu szkolnego.  

j) od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 
uzasadnionego pisemnie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. 
Dyrektor szkoły w terminie 7 dni przekazuje odwołanie powołanej komisji, która rozpatruje 
wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. W skład komisji wchodzą przedstawiciele 
rady pedagogicznej, pedagog , psycholog, wychowawca przedstawiciel samorządu szkolnego.  

 

§ 30 

 

1.Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku 
osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające                               
z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów. 

2.Wobec wszystkich niepożądanych zachowań uczniów nauczyciele stosują procedury 
określone w dokumencie Zasady interwencji wychowawczych. 

 

 

 

§ 31  

 

1.W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń służących do odtwarzania i nagrywania multimediów na terenie szkoły.  

2.Przed wejściem do szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon i schować go do plecaka. 

3.Po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia nauczyciel odbiera uczniowi telefon 

(po wcześniejszym wyłączeniu go przez ucznia) i do zakończenia lekcji lub przerwy 

przechowuje telefon.  
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4.W przypadku odmowy oddania telefonu nauczyciel przekazuje informację pedagogowi lub 

psychologowi szkolnemu, który telefonicznie informuje rodzica  o zaistniałej sytuacji i prosi   

o przybycie  do szkoły. 

5.Podczas przerwy międzylekcyjnej lub po jej zakończeniu (w przypadku dyżuru nauczyciela) 

nauczyciel wraz z uczniem udaje się do sekretariatu i oddaje w obecności ucznia telefon/inne 

urządzenie do depozytu. Urządzenie zostaje zapakowane w kopertę     i opisane (imię, 

nazwisko ucznia i klasa). 

6.Nauczyciel, na lekcji którego miało miejsce złamanie procedury, wpisuje uczniowi uwagę                  

i informuje wychowawcę klasy o zdarzeniu. 

7.Telefon (za pokwitowaniem ) odbierają rodzice z sekretariatu wraz                                              

z pisemną informacją o konsekwencjach złamania przez ucznia regulaminu.  

8.Miejscem, w którym uczeń może skorzystać z telefonu,  w bardzo wyjątkowych sytuacjach, 

jest sekretariat szkoły.  

9.Nauczyciel może zezwolić uczniom na wykorzystanie telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń służących do odtwarzania i nagrywania w szkole i na lekcjach w celach 

edukacyjnych. 

 

 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w I etapie edukacyjnym 

 

§ 32  

 

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w I etapie edukacyjnym 
uzupełniają uregulowania prawne ujęte w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie oceniania, klasyfikowania                    
i promowania uczniów. 

2. Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji  
o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i rozpoznawanie poziomu 
opanowania przez nich wiadomości i umiejętności, a także ich postaw społeczno- 
emocjonalnych w stosunku do wymagań edukacyjnych i gromadzenie informacji stanowi 
integralną część procesu nauczania, uczenia i wychowania. 

3. Cele oceniania: 

1) Sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności. 

2) Klasyfikowanie wg przepisów ustawy o systemie oświaty. 

3) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                     
o   postępach w tym zakresie. 

4) Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,             
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.  
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6) Wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 
fizycznym i estetycznym. 

7) Przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. 

8) Dbałość o to, aby dziecko rozróżniało dobro od zła, było świadome przynależności 
społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało 
konieczność  dbania o przyrodę. 

9) Kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania        
i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki 
w klasach IV-VI szkoły podstawowej. 

 

§ 33 

1. Rodzaje ocen: 

1) wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - w klasie I, stanowi podstawę do 
zapewnienia każdemu uczniowi maksymalnego rozwoju, 

2) ocena bieżąca – informująca ucznia o jego postępach i zachowaniu, wyraźnie wskazująca 
osiągnięcia i to, co należy usprawnić, 

3) ocena podsumowująca: śródroczna i końcoworoczna – wyrażona na piśmie, stanowi 
syntetyczną informację o osiągnięciach ucznia,  

4) końcowa ocena rozwoju ucznia i jego możliwości - diagnozy końcowej - w klasie III.   

 

2. Funkcje oceny:  

1) informacyjna – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, jakie umiejętności   
zdobyło, jaki był wkład pracy; 

2) korekcyjna – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem, aby uzyskać lepsze efekty; 

3) motywująca – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje na możliwość                 
osiągnięcia sukcesu, oraz daje dziecku wiarę we własne siły. 

 

3. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia: 

1) Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia. 

2) Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: 

 
Klasa I Klasa II Klasa III 

Edukacja polonistyczna 
 

Rozwój umiejętności w zakresie  
- słuchania i dbałości o kulturę języka podczas różnorodnych wypowiedzi 
 Uczeń : słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad chęcią nagłego wypowiadania się, szczególnie                                          
w momencie wskazywania tej potrzeby przez drugą osobę, 
- mówienia: 
Uczeń :wykonuje eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom i doświadczeniom, tworząc 
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charakterystyczne dla siebie formy wypowiedzi, uczestniczy w rozmowach, stawia pytania, poszukuje 
objaśnień, dobiera właściwe formy komunikowania. 
- czytania 
Uczeń :wyszukuje w tekstach fragmenty według niego najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do 
zrozumienia lub określone przez nauczyciela, czyta (głośno, cicho, ze zrozumieniem), 
- pisania. 
Uczeń: pisze notatkę, życzenie, ogłoszenie, zaproszenie, podziękowanie, list; zapisuje adres nadawcy                     
i odbiorcy; pisze krótkie teksty, wykorzystując aplikacje komputerowe, przepisuje teksty pisane                            
i drukowane stosując poznaną kaligrafię (liter, wyrazów, zdań), 
-kształcenia językowego 
Uczeń :odróżnia i nazywa utwory wierszowane od pisanych prozą, określa, który tekst jest notatką, 
zagadką, listem, życzeniem, podziękowaniem, ogłoszeniem, opowiadaniem, opisem, listem, wypowiada 
się w małych formach teatralnych, 
- samokształcenia 
Uczeń: wykorzystuje nabyte umiejętności do rozwiązywania problemów i eksploracji świata, dbając                  
o własny rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się 
 

 Uczeń :Korzysta z biblioteki, poznaje różnorodne teksty (w tym lektury). 
Samodzielne wyszukuje wiadomości w słownikach, albumach, atlasach; 
korzysta z różnych źródeł wiedzy oraz informacji. 
 

 Uczeń: 
- analizuje i interpretuje teksty kultury, 
- tworzy różnorodne formy wypowiedzi zgodnie z poznanymi zasadami 
językowymi (ortograficzno –gramatycznymi). 
 

Edukacja muzyczna 
Uczeń jest przygotowany do 
odbioru i tworzenia muzyki 
w zakresie śpiewania, 
muzykowania, słuchania i 
rozumienia. 

Uczeń stosuje poznane rodzaje aktywności muzycznej takie jak  odbiór  
i tworzenie muzyki wg poznanych zasad (w tym  improwizacja ruchowa, 
rytmika i taniec, granie melodii piosenek i utworów muzycznych na 
wybranym instrumencie, znajomość form zapisu dźwięku)  

Edukacja plastyczna 
Uczeń rozpoznaje architekturę, malarstwo i rzeźby.  Nazywa dziedziny  sztuk plastycznych. Wskazuje 
miejsca prezentacji sztuk plastycznych. 
 
Uczeń :wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Tworzy przy użyciu prostej 
aplikacji komputerowej.  

 Uczeń korzystanie z narzędzi multimedialnych. Zna i stosuje powielanie za pomocą kalki, tuszu, farby, 
stempla, a także przy pomocy prostych programów komputerowych. 
 

 Uczeń jest przygotowany do percepcji sztuki w otaczającym 
środowisku. Rozwija ekspresja własna poprzez sztukę plastyczną                         
w różnorodnych formach i technikach. Ma  podstawy do odbioru  
różnych dziedzin sztuki. 
 

Edukacja społeczna 
Uczeń rozwija umiejętności zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi. Zna zasady 
współpracy, regulaminów i stosuje się do nich.  Stosuje pojęcia „porozumienie” „umowa”. Zna  
powstałych w efekcie:  stowarzyszeń czy  np. Unii Europejskiej. Przestrzega zasady bezpieczeństwa                    
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w życiu codziennym. Ocenia swoje postępowanie i innych w odniesieniu do poznanych wartości 
respektowanych przez społeczność szkolną. Rozpoznaje  i nazywa grupy społecznych, do których uczeń 
przynależy lub chce być jej członkiem. 
 
Uczeń orientuje się w najbliższym środowisku; ma poczucie przynależności do rodziny, społeczności 
szkolnej, lokalnej. Poznaje znaczenia pracy i różnych zawodów oraz ludzi zasłużonych dla Polski i świata. 
Zna  symbole narodowe oraz identyfikuje się z własnym narodem. Opisuje znaczenia dorobku 
minionych epok w życiu człowieka. Ma świadomość wykorzystywania dorobku w życiu codziennym. Zna 
opowieści o wielkich Polakach. Zna i opowiada historię własnej rodziny. 
 

 Uczeń reaguje na sytuacje zagrożenia i wykazuje odpowiednie 
zachowanie adekwatne do trudnych sytuacji. Wykorzystuje w pracy 
zespołowej, w  procesie uczenia się( w tym przyjmowanie roli lidera 
zespołu i komunikowanie się ) nowe technologie. Wykazuje się 
powściągliwością w używaniu danych osobowych  w sytuacjach nowych 
i wirtualnych. 
 

  Uczeń przejawia postawę nacechowaną   
tolerancją i akceptacją wobec innych. 
Szanuje zwyczaje i tradycje różnych 
grup społecznych i narodów. 

Edukacja przyrodnicza 
Uczeń rozpoznaje rośliny i zwierzęta z różnych środowisk przyrodniczych (ekosystemów); ich wzajemną 
współzależność. 
 
Uczeń wykazuje się przyrostem wiadomości i umiejętności związanych z obserwacjami przyrodniczymi 
świata roślin i zwierząt ich rozwoju  oraz znajomością warunków życia i przystosowania do 
różnorodnych warunków środowiskowych. Odszukuje w różnych dostępnych zasobach  , w tym 
internetowych, informacje dotyczące środowiska przyrodniczego. 
 
Uczeń  posiada umiejętności w zakresie postępowania ze zwierzętami domowymi, hodowanymi przez 
człowieka i dzikimi. 
 
Uczeń orientuje się w zagrożeniach przyrodniczych dla człowieka. Potrafi posłużyć się numerami 
telefonów alarmowych, formułuje komunikat- wezwanie o pomoc. Posługuje się danymi osobowymi               
w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Ma 
świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, obecności nieprawdziwych informacji, np. 
w przestrzeni wirtualnej, publicznej. Sprawdza informacje zadając pytania.  
 
Uczeń wykazuje się umiejętnościami dbania o środowisko przyrodnicze w różnych aspektach (takich 
jak: unikanie zniszczeń, ochrona przyrody, oszczędzanie zasobów naturalnych ) 
 
Uczeń posiada umiejętność rozpoznawania, określania i przystosowania się człowieka do różnych 
warunków atmosferycznych i pór roku. Planuje, wykonuje proste obserwacje, doświadczenia                              
i eksperymenty. Tworzy notatki z obserwacji, wyjaśniania istotę obserwowanych zjawisk 
przyrodniczych według procesu przyczynowo - skutkowego i czasowego. 
 

 Uczeń poznaje zasady zdrowego odżywiania. Zna konsekwencje 
jedzenia w nadmiarze. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w 
różnych miejscach środowiska przyrodniczego ( np. w szkole, na 
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drodze, placu zabaw ). Ma świadomość, iż nieodpowiedzialne 
korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka. 
 

  Uczeń zna rodzaje  krajobrazów Polski. 
 

  Uczeń zna  wpływ świata przyrody na 
życie ludzi (cykle ,przyczyny i skutki) 
Rozumie przestrzeń geograficzną. 
 

Edukacja matematyczna 
Uczeń rozwija umiejętności porządkowania, przeliczania, porównywania zbiorów. 
 
Uczeń  dokonuje klasyfikacji przedmiotów. Posługuje się pojęciami „pion” „poziom” „skos”. Orientuje 
się w przestrzeni i na płaszczyźnie (kierunki, symetria) od osoby widzianej z przodu także 
przedstawionej na fotografii czy obrazku. 
 
Uczeń posiada umiejętność liczenia w różnych aspektach, zapisywania liczb za pomocą cyfr                                 
w stopniowo poszerzanym zakresie liczbowym. Porównuje liczby. Wykorzystuje warcaby, szachy i inne 
gry planszowe lub logiczne do rozwijania myślenia strategicznego, logicznego, rozumienia zasad. 
Przekształca gry, tworzy własne strategii i zasady organizacyjne. 
 
Uczeń wyznacza sumy i różnice w stopniowo poszerzanym zakresie liczbowym. Sprawdza wyniki. 
Korzysta  z własności działań w sposób intuicyjny. 
 

 Uczeń wyznacza iloczyny i ilorazy w stopniowo poszerzanym zakresie 
liczbowym. Mnoży liczby dwucyfrowych przez 2. Przy obliczeniach 
stosuje własne strategie. 
 

 Uczeń rozwiązuje łatwe równania z niewiadomą zapisaną w postaci 
okienka. Stosuje własne strategie. 
 

Uczeń umie posługiwać  się zegarem, kalendarzem oraz odmierza określone długości, masy, ilości 
płynów, temperatury. Dokonuje obliczenia użyteczne.  Posługuje się stoperem, aplikacjami telefonu, 
tabletu, komputera. 
 
Uczeń wykorzystuje obliczenia w różnych sytuacjach życiowych. Wykorzystuje nabyte umiejętności do 
rozwiązywania problemów , działań twórczych i eksploracji świata, dbając o własny rozwój i tworząc 
indywidualne strategie uczenia się. 
 
Uczeń umie posługiwać się środkami pieniężnymi. Wykonuje obliczenia  pieniężne. Wskazuje różnice                 
w ich sile nabywczej. 
 
Uczeń analizuje i rozwiązuje zadania z treścią ( proste i wybrane złożone). Dostrzega problemy 
matematyczne oraz tworzy własne strategie ich rozwiązania, odpowiednie do warunków zadania.  
Uczeń układa zadania i  rozwiązania, tworzy łamigłówki matematyczne, wykorzystuje w tym procesie 
własną aktywność artystyczną, techniczną, konstrukcyjną (realizacja wybranych działań za pomocą 
prostych aplikacji komputerowych) 
 

 Uczeń posiada umiejętność mierzenia i rysowania odcinków o podanej 
długości, podaje wynik pomiaru , posługuje się wyrażeniami 
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dwumianowanymi, wyjaśnia pojęcie kilometr, boków figur typowych 
nietypowych i ich symetrycznych odpowiedników w środowisku 
przyrodniczym, w sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka 
obecnych w otoczeniu. 
 

 Uczeń dokonuje obliczenia związane z figurami geometrycznymi 
(obwody). Rozpoznaje – w naturalnym środowisku ( w tym na ścianach 
figur przestrzennych) i na rysunku – figury geometryczne. 
 

Edukacja informatyczna 
Uczeń rozwija umiejętność obsługi komputera, umiejętność bezpiecznego korzystania z komputera,  
stosuje się do obowiązującego regulaminu. Programuje i rozwiązuje problemy  z wykorzystaniem 
komputera i innych urządzeń cyfrowych. Rozwija kompetencje społeczne. Przestrzega praw i zasad 
bezpieczeństwa. 
 

 Uczeń nabywa umiejętność tworzenia tekstów i rysunków. 

  Uczeń rozwój umiejętności 
wyszukiwania i korzystania z informacji. 
Ma świadomość i unika zagrożeń 
wynikających z korzystania z 
komputera, Internetu i multimediów. 

Edukacja techniczna 
Uczeń umie określić  sposób powstawania przedmiotów codziennego użytku, wykorzystania natury. 
 
Uczeń rozwija umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych podczas zajęć technicznych. 
Przestrzega przepisów i zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy, podczas korzystania ze 
środków komunikacji. 
 
Uczeń wykazuje przyrost wiadomości i umiejętności technicznych –w zakresie  poznawania, 
projektowania i wykonania ( konstruowania ) prac technicznych- takich jak przedmioty użytkowe,                      
z użyciem różnorodnych narzędzi bez użycia narzędzi np. origami, modele kartonowe nacinane .  
Planuje etapów pracy i przygotowywania odpowiednich materiałów, współpracuje w grupie. 
 

 Uczeń rozpoznaje podstawowe urządzenia, przybory, budowle, 
odczytuje podstawowe informacje techniczne. 
 

 Uczeń rozpoznaje środki transportu, urządzenia informatyczne, 
posługuje się urządzeniami gospodarstwa domowego..  Przestrzega 
zasad bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej i poruszania 
się po drodze.  
 

Wychowanie fizyczne . 
Uczeń rozwija umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i marszobiegów. Reaguje na sygnały. 
 
Bierze udział w grach, zabawach i zawodach sportowych. Właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę. 
 
Przestrzega zasad bezpieczeństwa na zajęciach ruchowych. Organizuje miejsce do zabaw ruchowych. 
 
Posiada umiejętność, rzutu, chwytu, odbicia, toczenia piłki, pokonywania przeszkód, biegu, skoku. 
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Dba o czystość ciała i odzieży, prawidłową postawę, zęby i higienę osobistą oraz ład i porządek                        
w otoczeniu. 
 
Dostrzega niebezpieczeństwa  związane z różnorodnymi zatruciami (środki chemiczne, lekarstwa, 
używki, gaz) oraz niebezpieczeństwa związane z innymi osobami. 
 
Podejmuje działania w zakresie pomocy innym, akceptuje różnorodne  niepełnosprawności. 
 

 Uczeń potrafi dokonać wyboru osób, do których należy zwrócić się                    
o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 
 

  Uczeń umie zdrowo się  odżywiać 
i prowadzić  aktywny trybu 
życia. Zna różnorodność form 
rekreacyjno-sportowych. 
 

Etyka 
Uczeń przyswaja sobie i stara się stosować poznawane wartości etycznych w życiu codziennym. 
 

 Uczeń respektuje  prawa ludzi niezależnie od warunków ich życia i 
funkcjonowania. 

Język angielski 
Uczeń: posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących ucznia i jego 
najbliższego otoczenia w zakresie następujących tematów: ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); moje 
miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość); moja szkoła; popularne zawody; mój dzień, moje 
zabawy; jedzenie, sklep; mój czas wolny i wakacje; święta i tradycje, mój kraj; sport; moje 
samopoczucie; przyroda wokół mnie; świat baśni i wyobraźni. Posiada wiedzę na temat posługiwania 
się przez ludzi  różnymi językami oraz korzyści wynikających z nauki języka obcego oraz podstawowe 
informacje o krajach anglosaskich. Rozwija umiejętności w zakresie rozumienia bardzo prostych 
wypowiedzi ustnych i pisemnych .Reaguje na polecenia; rozumie sens krótkich wypowiedzi ,bajek , 
prostych piosenek i wierszyków wspieranych obrazkami ,mimiką, gestem, rekwizytami , ruchem; 
odnajdywania określonych informacji 
 
Uczeń rozwija umiejętności w zakresie  : 
-reagowania werbalnego i niewerbalnego na polecenia; przedstawiania siebie i innych osób ;zadawania 
pytań i udzielania odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów , stosowania podstawowych zwrotów 
grzecznościowych, wyrażania swoich upodobań. 
- przetwarzania tekstu: 
nazywania w języku obcym np. osób, zwierząt, przedmiotów, czynności – z najbliższego otoczenia oraz 
przedstawionych w materiałach wizualnych. 
-współpracy z rówieśnikami w trakcie nauki ,  
-korzystania ze źródeł informacji w języku obcym  oraz samooceny wiedzy i umiejętności 
- wypowiedzi ustnych: 
-przetwarzania wyrazów i prostych zdań , tworzenia bardzo prostych i krótkich wypowiedzi wg wzoru, 
recytowania wierszy, rymowanek , odgrywania dialogów  i śpiewania piosenek samodzielnie lub                                  
w grupie. 
 

Uczeń bierze udział w grach i zabawach utrwalających poznany materiał. 
Uczeń rozwija umiejętności pisania i czytania : 
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Uczeń : 
-pisze po śladzie, 
-przepisuje proste wyrazów 

 
 
 
 
 
 

Uczeń rozwija umiejętności 
wypowiadania się w sposób pisemny na 
tematy dotyczące pogody, własnych 
umiejętności oraz emocji. 
 
 

Uczeń : 
-przepisuje wyrazy i zdania, 
-pisze ze słuchu, 
- pisze pamięci 
 

Uczeń 
- czyta globalnie , 
- rozumie często powtarzane          
  polecenia pisemne, 
- śledzi wzrokiem  tekst    
  czytany  przez nauczyciela  
 

Uczeń  
- czyta ze zrozumieniem 
pojedyncze wyrazy i proste 
zdania, 
-czyta z podziałem na role, 
- śledzi wzrokiem  tekst 
czytany  
 
 

Uczeń  
-ma opanowane słownictwo z zakresu 
dni tygodnia, miesięcy oraz 
określenia godziny. 
- czyta ze zrozumieniem pojedyncze 
wyrazy i proste zdania, 
-czyta z podziałem na role, 
- śledzi  wzrokiem  tekst czytany 
 

 

 

3) Każdą z dziedzin edukacji nauczyciel może wzbogacić w wybrane przez siebie  
i monitorowane w czasie roku szkolnego umiejętności zgodnie z realizowanym programem 
nauczania. 

4) Szczegółowe kryteria osiągnięć edukacyjnych dla poszczególnych poziomów klas I-III            
zawarte są w odrębnym dokumencie. 

5) W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które                
stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju. 

 

§ 34 

 

1. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę następujące obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodnie 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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 
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2. Ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą spełnienie w/w wymagań. 
Kryteria szczegółowe: 

1) Wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

a) uczęszcza systematycznie i punktualnie na zajęcia lekcyjne, 

b) starannie przygotowuje się do zajęć, 

c) sumiennie odrabia zadania domowe, 

d) uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole, 

e) wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć, 

f) rzetelnie wykonuje polecenia nauczycieli, 

g) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, 

h) dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów itp.); 

 

2) Postępuje z zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi: 

a) aktywnie uczestniczy w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

b) szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą, 

c) pomaga w wykonaniu dekoracji, 

d) uczestniczy w pracach samorządu klasowego oraz innych sekcjach ustalonych przez nauczyciela, 

e) wywiązuje się z obowiązku dyżurnego, 

f) pomaga kolegom w nauce, jak i w innych sprawach życiowych, 

g) pracuje samodzielnie, nie ściąga i nie kłamie; 

 

3) Dba o honor i tradycje szkoły: 

a) przychodzi w stroju galowym na uroczystości szkolne, koncerty, 

b) zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego (wprowadzanie sztandaru, śpiewanie hymnu), 

c) uważnie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje, występy innych uczniów; 

 

4) Dba o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym, 

b) kulturalnie odpowiada na pytania nauczycieli i innych pracowników, 

c) swoimi wypowiedziami nie sprawia przykrości innym osobom, 

d) wita się w sposób akceptowany przez drugą osobę; 

 

5) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa, 
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b) reaguje na dostrzeżone objawy zła, 

c) nie bije się i nie dokucza innym, 

d) wyraża sprzeciw wobec przejawów chuligaństwa, arogancji i chamstwa, 

e) nie stosuje aktów przemocy psychicznej i fizycznej,  

f) jest zawsze czysty i stosownie ubrany, 

g) nosi zmienne obuwie, odpowiedni strój gimnastyczny i na basen; 

 

6) Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

a) przestrzega regulaminu wycieczek, 

b) stosownie zachowuje się w teatrze, kinie, muzeum, podczas koncertów muzycznych, 

c) zgodnie bawi się z rówieśnikami, nie przeszkadza innym w zabawie, 

d) kulturalnie nawiązuje kontakt z nauczycielami, 

e) używa zwrotów grzecznościowych, 

f) dokonuje samooceny swojego zachowania, 

g) panuje nad negatywnymi emocjami; 

 

7) Okazuje szacunek innym osobom: 

a) szanuje przekonania innych osób, 

b) nie przerywa wypowiedzi i nie narzuca swojego zdania, 

c) nie wyśmiewa się z kolegów i koleżanek oraz osób niepełnosprawnych, 

d) nie obraża się na rówieśników i nauczycieli, 

e) toleruje odmienność wyglądu i ubioru. 

 

§ 35 

 

1. Wskazówki do tworzenia przez nauczyciela kryteriów oceniania:  

1) Indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego. 

2) Stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości                             
i umiejętności. 

3) Postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym. 

4) Wymagania programowe. 

5) Zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6) Sytuacja rodzinna dziecka. 
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2. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów. W szkole obowiązywać będą                 
następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:  

1) Prace pisemne: 

a) egzaminy, sprawdziany zewnętrzne, 

b) testy, prace klasowe (obejmują sprawdzanie wiedzy i umiejętności z dużych partii 
materiału i muszą być zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej),  

c) sprawdziany obejmują materiał z 4 do 5 lekcji lub z działu tematycznego),  

d) kartkówki (nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi, obejmują materiał do 3 lekcji, 

e) dyktanda, 

f) zadania domowe, 

g) praca długoterminowa np. prezentacje, projekty, wizualizacje – czas wykonania pracy 
uczniowie ustalają  z nauczycielem przedmiotu. 

 

2) Wypowiedzi ustne: 

a) czytanie, 

b) recytacja,  

c) odpowiedź ustna (kartkówka z trzech ostatnich tematów, bez zapowiedzi nauczyciela). 

3) Formy sprawnościowe i praktyczne: 

a) ćwiczenia praktyczne, 

b) własna twórczość. 

 

4) Formy mieszane (komiksy, doświadczenia, inne): 

a) organizacja pracy, 

b) estetyka prac, 

c) aktywność, 

d) wkład pracy,  

e) reprezentowanie szkoły w konkursach (wpis do zeszytu wychowawcy). 

 

3. Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów. 

1) Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje/dokumentuje/ dokonując zapisów: 

a) w dzienniku elektronicznym, 

b) w zeszycie korespondencji ucznia, 

c) na wytworach pracy ucznia, 

d) w zeszycie ucznia; 
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2) Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się: 

a) krótkie wyrażenia np. „Brawo”, „Wspaniale”, 

b) umowne symbole graficzne np. „Uśmiech”, „Słoneczko”, „Chmurka” ich stosowanie pełni 
rolę wartościowania pracy ucznia, 

c) znaczki sprawności ucznia, 

d) symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6; 

 

3) Symbole cyfrowe 1-6, nie opatrzone dodatkowym komentarzem, stosuje się wyłącznie    
jako zapis w dzienniku lekcyjnym. 

 
4) W dzienniku lekcyjnym oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się  oceną 
wyrażoną za pomocy symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają określonemu 
poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych edukacji. Oceny 
zapisywane w dzienniku i na sprawdzianach mogą zawierać komentarz słowny. 
 
 

 

Ocena -  
symbol  
cyfrowy 

Poziom 
wiadomości             

i umiejętności 
Ocena bieżąca Ocena sprawdzianów 

6 poziom  
najwyższy 

Uczeń wykazuje się wiadomościami  
i umiejętnościami  wykraczającymi 
poza podstawę programową 

ocenę 6 otrzymuje uczeń, który 
wykazuje bardzo dobry tok 
myślenia. Uzyskał 100%   
wszystkich punktów oraz 
wykonał zadania dodatkowe 

Komentarz słowny dla ucznia: 
np.: Osiągasz doskonałe wyniki. 
Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz 
je. Należą Ci się gratulacje! 

5 poziom 
wysoki 

Uczeń osiąga doskonałe wyniki,  
w pełni przyswoił wiadomości  
i umiejętności objęte programem 
nauczania. Biegle korzysta  
ze zdobytych wiadomości w różnych 
sytuacjach, proponuje śmiałe, 
odważne i twórcze rozwiązania 
problemów i zadań. 

ocenę 5 otrzymuje uczeń, który 
wykazuje bardzo dobry tok 
myślenia. Uzyskał 100% - 95%  
wszystkich punktów . 

Komentarz słowny dla ucznia: 
np.: Osiągasz doskonałe wyniki. 
Należą Ci się gratulacje! 

4 poziom średni Uczeń pracuje samodzielnie, 
sprawnie korzysta ze zdobytych 
wiadomości w typowych sytuacjach, 
rozwiązuje w praktyce typowe 
zadania i problemy, a wskazane 
błędy potrafi poprawić. 

ocenę 4 otrzymuje uczeń, który 
wykonał pracę samodzielnie  
i popełnił niewielką ilość 
błędów. Uczeń musi uzyskać 94 - 
80% wszystkich punktów. 

Komentarz słowny dla ucznia: 
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np.: Pracujesz bardzo dobrze. 
Robisz  
w szybkim tempie duże postępy. 
Tak trzymaj! 

3 poziom 
dostateczny 

Uczeń stosuje zdobyte wiadomości  
i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje 
zadania o średnim poziomie 
trudności. Przy trudniejszych 
wymaga pomocy nauczyciela.  

 

 

ocenę 3 otrzymuje uczeń, który 
wykonał pracę przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela. Uczeń musi 
uzyskać 79 - 60 % wszystkich 
punktów. 

Komentarz słowny dla ucznia: 
np.: Dobrze pracujesz, ale stać 
cię, by było na więcej. Włóż 
więcej wysiłku  
w podejmowane prace – 
będziesz osiągać jeszcze lepsze 
wyniki. 

2 poziom niski   Uczeń przyswoił część wiadomości  
i zdobył niektóre umiejętności objęte 
programem nauczania oraz stara się 
je zastosować w typowych 
sytuacjach. Samodzielnie wykonuje 
tylko zadania o niewielkim stopniu 
trudności. Wymaga częstej pomocy  
i dodatkowych wskazówek 
nauczyciela.  

 

ocenę 2 uzyskuje uczeń, który 
popełnia liczne błędy, 
potrzebuje pomocy nauczyciela. 
Uczeń musi uzyskać 59 - 40% 
wszystkich punktów. 

Komentarz słowny dla ucznia: 
np.: Pracuj uważniej! Pomyśl!, 
Pracujesz, ale popełniasz dużo 
błędów. Musisz uważniej 
pracować. Włóż więcej wysiłku 
w pracę. Korzystaj z pomocy 
nauczyciela i rodziców. 

1 poziom 
bardzo niski  

Uczeń ma duże problemy  
z przyswajaniem wiedzy  
i umiejętności. Nie pracuje 
samodzielnie. Wymaga stałego 
wsparcia i pomocy ze strony 
nauczyciela. 

ocenę 1 uzyskuje uczeń, który 
popełnia liczne błędy, nie radzi 
sobie z wykonywaniem wielu 
zadań, niezbędna jest mu 
pomoc nauczyciela. W 
sprawdzianie uzyskuje 39 - 0% 
wszystkich punktów.  

Komentarz słowny dla ucznia: 
np.:  
To sprawia ci kłopot! Musisz 
więcej pracować, a zaczniesz 
osiągać lepsze wyniki w nauce. 
Pracuj systematycznie, 
korzystając z pomocy 
nauczyciela i rodziców. 
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5) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 
 
 pisemną – w klasie I, II, III wyrażoną stopniem (od 1 do 6 wpisaną do dziennika lekcyjnego),   
 werbalną – ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć. 
 
6) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej 
działalności ucznia. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań.  

 

4. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych z religii 

1) ocena celująca (cel) – 6, 

2) ocena bardzo dobra (bdb) – 5, 

3) ocena dobra (db) – 4, 

4) ocena dostateczna (dst) – 3, 

5) ocena dopuszczająca (dop) –2, 

6) ocena niedostateczna (ndst) – 1. 

5. Nauczyciele mogą stosować pisemną informację zwrotną dla ucznia z wybranych form 
prac pisemnych uczniów. 

 

§ 36  

 
1.Kryteria stopni szkolnych z religii.    

  

O
ce

n
a 

Wiadomości Umiejętności 
Stosunek ucznia 
do przedmiotu 

(aktywność, postawa, zeszyt) 
ce

lu
jąca 

Uczeń nie tylko opanował 
bardzo dobrze zakres 
wiadomości określonych 
programem danej  klasy, ale te 
wiadomości znacznie poszerzył 
poprzez czytanie książek i 
artykułów o treści religijnej. 

Wyróżnia się aktywnością na tle 
grupy. Postawione zadania i 
problemy rozwiązuje 
samodzielnie. Zna na pamięć 
wiele modlitw. Modlitwy 
wymagające pamięciowego 
zapamiętania są przez ucznia 
zdawane w wyznaczonym 
terminie. Posiada biegłą 
znajomość „Małego 
katechizmu” (stosownie do 
programu nauczania Kl. I i II) 

Uczeń zawsze bardzo uważnie 
śledzi tok lekcji. Zawsze zgłasza 
chęć wypowiedzi. Zeszyt 
prowadzi bardzo starannie i 
systematycznie. 
Ćwiczenia prowadzi bardzo 
starannie ( kl. I ). Zawsze stosuje 
się do zasady 
„jeden mówi, pozostali 
słuchają”. 
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b
ard

zo
 d

o
b

ra 

Uczeń nabył wiedzę i 
umiejętności określone 
programem katechezy na 
poziomie klasy. Wykazuje chęć 
podjęcia dodatkowych prac, 
które wykonuje starannie. 

Uczeń sprawnie posługuje się 
zdobytymi wiadomościami. 
Podstawowe zadania i 
problemy rozwiązuje 
samodzielnie, przy 
trudniejszych potrzebuje 
pomocy. Posiada biegłą 
znajomość „Małego 
katechizmu” kl. I i II, znajomość 
„Małego 
katechizmu” na poziomie 
swojej klasy. 
Modlitwy wymagające 
pamięciowego zapamiętania są 
przez ucznia zdawane w 
wyznaczonym terminie - kl. I i II 
i powtórki kl. III. 
Aktywnie uczestniczy w 
katechezie i rekolekcjach 
szkolnych, służba ołtarza. 
Zachowuje szacunek dla 
„świętych” przedmiotów, 
miejsc i znaków religijnych. 

Uczeń zawsze uważnie śledzi 
tok lekcji i podejmuje wszelkie 
działania związane zleconymi 
zadaniami lub etapami lekcji. 
Podczas modlitwy zawsze 
przyjmuje właściwą postawę. 
Starannie i systematycznie 
prowadzi zeszyt. 
Wszystkie prace pisemne są 
odrobione ( kl. III ). 
Zawsze stosuje się do zasady 
„jeden mówi, wszyscy 
słuchają”. 
Ćwiczenia prowadzone są 
bardzo starannie ( kl. I ). 

d
o

b
ra 

Uczeń nie opanował w pełni 
wiadomości określonych 
programem nauczania, jednak 
opanował je na poziomie 
przekraczającym wymagania 
zawarte w minimum 
programowym. Uczeń dobrze 
opanował wiadomości 
najważniejsze, które potrafi 
dokładnie wymienić i omówić. 

Uczeń poprawnie stosuje 
wiadomości. 
Wszystkie pytania związane z 
tematem katechezy rozwiązuje 
samodzielnie. 
Posiada znajomość „Małego 
Katechizmu”. 
Kl. I i II na poziomie danej klasy 
znają „Mały katechizm”. 
Zadania o stopniu trudniejszym 
wykonuje pod kierunkiem 
nauczyciela. 
Modlitwy zadane do 
pamięciowego opanowania 
zdaje w terminie późniejszym. 
Uzyskuje stałe i dobre postępy 
podczas prowadzonych zajęć. 
Zachowuje szacunek dla 
„świętych” przedmiotów, 
miejsc i znaków religijnych. 

Uczeń nie zaniedbuje 
uczestnictwa w katechezie. 
Rzadko zdarza mu się zajmować 
tym co nie jest związane z 
tematem 
lekcji. 
Podczas modlitwy zawsze 
przyjmuje właściwą postawę. 
Często zgłasza się chęć 
wypowiedzi. 
Stosuje zasadę „jeden mówi 
pozostali słuchają”. 
Zeszyt prowadzi starannie 
( estetyka, systematyczność ). 
Ćwiczenia prowadzone są 
starannie ( kl. I ). 
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d
o

state
czn

a
 

Uczeń opanował wiadomości 
określone programem danej 
klasy na poziomie nie 
przekraczającym wymagań 
zawartych w minimum 
programowym. 
Uczeń opanował podstawowe 
elementy wiadomości 
najbardziej przystępne, 
najprostsze, niezbędne na 
dalszym etapie kształcenia i na 

wyższych etapach kształcenia. 

Uczeń samodzielnie rozwiązuje 
(wykonuje) typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne 
o średnim stopniu trudności, 
potrafi: 
- odtworzyć z pamięci połowę z 
wymaganych formuł 
modlitewnych, 
- odtworzyć z pamięci wnioski z 
lekcji, 
Nie wykazuje większego 
zainteresowania przedmiotem. 

Uczeń stara się realizować 
zadania związane z 
poszczególnymi etapami lekcji, 
jednak czasami zajmuje się tym 
co nie związane jest z tematem 
lekcji. Rzadko zgłasza się do 
odpowiedzi. 
Uczestniczy w katechezie, stara 
się prowadzić zeszyt 
systematycznie, ale niezbyt 
starannie. 
Czasami nie stosuje się do 
zasady „jeden mówi, pozostali 
słuchają”. 
Nieregularnie uczestniczy w 
katechezie. 

d
o

p
u

szczająca 

Uczeń ma duże braki w 
opanowaniu minimum 
programowym. 
Opanował wiadomości, 
niektóre 
najłatwiejsze, najczęściej 
stosowane, niezbędne do 
uczenia się ogółu, 
podstawowych 
wiadomości i podstawowych 
umiejętności. 
Posiada luki w wiadomościach. 
Braki te można usunąć w 
dłuższym okresie czasu. 

Uczeń rozwiązuje zadania 
teoretyczne i praktyczne 
typowe, o niewielkim stopniu 
trudności przy pomocy 
katechety. 
Potrafi: 
- odtworzyć z pamięci tylko 
niektóre proste formuły 
modlitewne, 
- modlitwy zadane do 
opanowania pamięciowego są 
przez ucznia nieopanowane. 

Uczeń podejmuje tylko niektóre 
zadania związane z 
poszczególnymi etapami lekcji, 
zajmując się tym co nie jest 
związane z tematem zajęć. 
Nie zgłasza chęci wypowiedzi. 
Często podczas modlitwy 
rozprasza innych. 
Często swoim zachowaniem 
zakłóca tok lekcji, przeszkadza 
innym w pracy. Często opuszcza 
katechezę. 
Zeszyt prowadzi 
niesystematycznie 
i niestarannie. 
Ma lekceważący stosunek do 
przedmiotu. 

n
ie

d
o

state
czn

a
 

Uczeń nie opanował 
wiadomości określonych w 
minimum programowym. 
Braki w wiadomościach 
uniemożliwiają mu zdobycie 
dalszej wiedzy. 
Braki te są na tyle duże, że nie 
ma nadziei na ich usunięcie 
nawet przy pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń nie potrafi: 
- rozwiązać zadań 
teoretycznych i praktycznych o 
znikomym stopniu trudności, 
- odtworzyć z pamięci 
najprostszych formuł 
modlitewnych 
- wykonać podstawowych 
poleceń nauczyciela 

Uczeń nie podejmuje zadań 
związanych z katechezą. 
Praktycznie zawsze zajmuje się 
tym co nie jest związane z 
tematem lekcji. 
Podczas modlitwy zawsze 
rozprasza innych. 
Bardzo często swoim 
zachowaniem zakłóca tok lekcji. 
Nie prowadzi zeszytu. 
Nie ma ćwiczeń ( kl. I ). 

 

2. Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-) na przedmiocie religia.   

3. Nauczyciel na wniosek ucznia lub rodzica uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny.  
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§ 37 

 

1. Nauczyciel-wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami nie później niż do                           
30 września danego roku zapoznaje ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

2. Wychowawca organizujący pierwsze spotkanie zobowiązany jest do pisemnego 
poinformowania rodziców o celu zebrania w formie zawiadomienia lub zaproszenia.  

3. Temat spotkania z rodzicami należy wpisać do dziennika lekcyjnego.  

4. Rodzice potwierdzają obecność na liście zatytułowanej „ Zebranie z rodzicami w sprawie 
zapoznania ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego 
obowiązującymi w szkole – data………..”  

5. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym zwalnia szkołę z obowiązku 
zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego 
obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie - z uwagi na nieobecność rodzic winien 
sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego nie później niż do 30 września informują 
uczniów oraz  ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                     
i rocznych  ocen klasyfikacyjnych, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                    
z   zajęć edukacyjnych. 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego nie później niż do 30 września 
informuje uczniów oraz ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                    
zachowania. 

8. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym  zebraniem rady pedagogicznej 
wychowawca  informuje uczniów i ich rodziców o  przewidywanej opisowej ocenie 
klasyfikacyjnej. Ocena przekazywana jest rodzicom w formie wydruku z e- dziennika. 

9. W okresie od otrzymania projektu rocznej oceny klasyfikacyjnej do dnia klasyfikacyjnego 
zebrania rady pedagogicznej rodzice mają możliwość konsultowania projektu                                       
z wychowawcą.   

10. Po wyznaczeniu przez dyrektora terminu ustalenia przewidywanych rocznych ocen 
klasyfikacyjnych  nauczyciel religii zobowiązany jest do:  

a) wpisania proponowanych ocen do e- dziennika; 

b) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 
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11. Informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z religii nauczyciel przekazuje  
poprzez wysłanie wiadomości pocztą e- dziennika podając datę wystawienia ocen w danej 
klasie. 

12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia z religii. 

13. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną                                        
z religii po złożeniu przez siebie lub rodzica pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej 
sprawie w terminie 1 dnia po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej.  

14. Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy, który przekazuje go do rozpatrzenia 
nauczycielowi klasyfikującemu ucznia z religii. Nauczyciel, kierując się przekazanymi na 
początku roku szkolnego wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania 
poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, podejmuje decyzję               
w terminie dwóch dni od otrzymania wniosku i informuje pisemnie wnioskodawcę                                 
o rozstrzygnięciu. 

15. Orginały lub kopie ocenionych prac nauczyciel udostępnia / do domu/  zainteresowanym 
uczniom,  z prośbą o zwrot wraz z podpisem rodzica. 

16. Termin ustalania ocen klasyfikacyjnych przypada na jeden dzień przed terminem 
klasyfikacyjnej rady pedagogicznej poświęconej klasyfikacji śródrocznej oraz klasyfikacji 
rocznej.  

 

 
 

Rozdział 8 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach IV-VIII szkoły 
podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych   

    

§ 38 

 

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach IV-VIII szkoły 
podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych uzupełniają uregulowania prawne ujęte                           
w Ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty  
i wychowania w sprawie oceniania, klasyfikowania  i  promowania uczniów.     

2. Ocenianiu podlegają : 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –    
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
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4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie 
szkoły.  

§ 39 

 

1. Nauczyciel-wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami nie później niż do                            
30 września danego roku zapoznaje ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

2. Wychowawca organizujący pierwsze spotkanie zobowiązany jest do pisemnego 
poinformowania rodziców o celu zebrania w formie zawiadomienia lub zaproszenia.  

3. Plan spotkania z rodzicami należy wpisać do e- dziennika. 

4. Rodzice potwierdzają obecność na liście zatytułowanej „ Zebranie z rodzicami w sprawie              
zapoznania ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego                         
obowiązującymi w szkole – data………..”  

5. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym zwalnia szkołę z obowiązku                 
zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego 
obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie - z uwagi na nieobecność rodzic winien 
sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania                                       
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego nie później niż do 30 września informują 
uczniów oraz  ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych                    
i rocznych  ocen klasyfikacyjnych, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej            
z   zajęć edukacyjnych. 

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego nie później niż do 30 września              
informuje uczniów oraz ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                     
zachowania. 

 

§ 40 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

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

3.Orginały lub kopie ocenionych prac nauczyciel udostępnia / do domu/  zainteresowanym 
uczniom,  z prośbą o zwrot wraz z podpisem rodzica. 
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§ 41 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia                                     
w przypadkach  określonych ustawą o systemie oświaty. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy 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 ustawą o systemie oświaty. 

 

 

§ 42 

 

1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy 
od klasy IV szkoły podstawowej oraz ustala się w stopniach według następującej skali:  

1) celujący – 6,  

2) bardzo dobry – 5,   

3) dobry – 4, 

4) dostateczny – 3, 

5) dopuszczający – 2, 

6) niedostateczny – 1. 

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się używanie „+” (poza stopniem celującym)i „-”                        
(poza stopniem niedostatecznym). 

Nauczyciel może stosować informację zwrotną zamiast oceny sumującej  w wybranych 
formach sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia. 

2. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych a także śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów 
od klasy IV szkoły podstawowej  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym są   ocenami opisowymi. 

3. Klasyfikacja śródroczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej , polega na okresowym 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu, odpowiednio 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali określonej w niniejszym statucie.  

4. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 
osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
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zachowania. Ocena roczna jest wynikiem oceny śródrocznej i wyników nauczania w drugim 
półroczu.  

5. W przypadku uzyskania śródrocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych uczeń                        
ma prawo ubiegania się o pozytywną ocenę roczną, tylko w sytuacji  gdy przy pomocy 
nauczyciela uzupełni braki uniemożliwiające mu kontynuowanie nauki. 

6. Nauczyciel ustala z uczniem zakres materiału, termin i formę sprawdzenia uzupełnianych                  
wiadomości i umiejętności.  

7. Warunki uzyskiwania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
określają Przedmiotowe Systemy Oceniania, które są odrębnymi dokumentami. 

8. Dokument PSO w swej strukturze zawiera  

1) obszary aktywności podlegające ocenie, 

2) formułowanie i opis wymagań edukacyjnych stawianych formom podlegającym ocen, 

3) sposoby oceniania, 

4) częstotliwość wystawiania ocen, 

5) dodatkowe zadania podlegające ocenie, 

6) prawa przysługujące uczniowi w procesie oceniania, 

7) sposoby poprawiania niekorzystnych wyników, 

8) treść kontraktu między uczniem a nauczycielem, 

9) sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach nauczania-uczenia się, 

10) zasady uzyskiwania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, 

11) kryteria wymagań programowych i sposoby oceniania wiedzy uczniów, u których 
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 

9. Ocena wynikająca ze średniej ważonej (tabela) jest podstawą do wystawienia oceny 
śródrocznej i rocznej. Uwzględniając zaangażowanie, wkład pracy, postępy oraz gotowość do 
zdobywania nowych wiadomości i umiejętności ucznia, nauczyciel ma możliwość 
podwyższenia oceny. 

 

celująca 6,00 – 5,76 

bardzo dobra 5,75 – 4,76 

dobra 4,75 – 3,76 

dostateczna 3,75– 2,76 

dopuszczająca 2,75 – 1,76 

niedostateczna 1,75 i mniej 
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§ 43 

 

1. W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:  

1) prace pisemne: 

a) egzaminy, sprawdziany zewnętrzne, 

b) testy, prace klasowe (obejmują sprawdzanie wiedzy i umiejętności z dużych partii 
materiału i muszą być zapowiedziane przynajmniej tydzień wcześniej i zapisane w e- 
dzienniku), 

c) sprawdziany (zapowiadane w terminie przewidzianym w PSO obejmują materiał                   
z 4 do 5 lekcji lub z działu tematycznego), 

d) kartkówki (nie wymagają wcześniejszej zapowiedzi, obejmują materiał do 3 lekcji), 

e) dyktanda, 

f) zadania domowe, 

g) praca długoterminowa (np. prezentacje, projekty, wizualizacje – czas wykonania pracy 
uczniowie ustalają  z nauczycielem przedmiotu), 

 

2) wypowiedzi ustne: 

a) czytanie,  

b) recytacja, 

c) odpowiedź ustna (kartkówka z trzech ostatnich tematów, bez zapowiedzi nauczyciela); 

 

3) formy sprawnościowe i praktyczne: 

a) ćwiczenia praktyczne, 

b) własna twórczość; 

 

4) formy mieszane (komiksy, doświadczenia, inne): 

a) organizacja pracy, 

b) estetyka prac, 

c) aktywność, 

d) wkład pracy, 

e) reprezentowanie szkoły w konkursach (wpis do zeszytu wychowawcy); 

 

5) inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

a) praca z mapą, 
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b) praca z tekstem źródłowym, 

c) referaty, 

d) prezentacje własnych doświadczeń. 

 

2. Dla wszystkich przedmiotów stopień procentowego przeliczania ocen na sprawdzianach                      
i pracach klasowych wynosi: 

celująca                       100-98             

bardzo  dobra 97-86 

dobra 85-72 

dostateczna 71-53 

dopuszczająca 52-32 

niedostateczna 31 i mniej 

 

3. Uczeń powinien uzyskać w półroczu: 

1) przy jednej godzinie tygodniowo – 2 oceny, 

2) przy dwóch godzinach tygodniowo - 4 ocen, 

3) przy trzech godzinach tygodniowo – 5 ocen, 

4) przy czterech godzinach tygodniowo – 7 ocen. 

4. Uczeń drugiej klasy gimnazjalnej  bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego, chyba, 
że dyrektor zwolni go z tego obowiązku w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia        
w   realizacji tego projektu. 

 

§ 44 

 

1. Ogólne kryteria stopni szkolnych.  

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

w zakresie posiadanej wiedzy w 100% opanował treści podstawy programowej lub nawet             
jego wiedza wykracza poza ich ramy na danym szczeblu nauczania. Dodatkowa wiedza             
pochodzi z różnych źródeł i stanowi efekt jego samodzielnej pracy i zainteresowań. Potrafi 
samodzielnie zaplanować i zorganizować pracę. Wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują 
się wzorowym językiem. Na lekcjach jest bardzo aktywny. Wykorzystuje wiedzę z innych 
pokrewnych przedmiotów. Potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać 
problemy.  

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

w stopniu prawie wyczerpującym opanował materiał programowy według wymagań             
podstawowych dla danego przedmiotu. Samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia.  
Wykorzystuje różne źródła wiedzy. Potrafi zaplanować i zorganizować pracę. Łączy wiedzę               
z różnych przedmiotów. Chętnie podejmuje się prac dodatkowych.  
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3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

w zakresie wiedzy według wymagań podstawowych ma niewielkie braki. Inspirowany przez 
nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności. Myśli 
przyczynowo – skutkowo. Wykazuje się aktywnością na lekcjach.  

 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

opanował materiał według wymagań podstawowych, posiada wyrywkową                                          
i fragmentaryczną wiedzę. Przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze 
zagadnienia. Nie potrafi jednak łączyć wydarzeń w logiczne ciągi. Podejmuje próby 
wykonania zadania. Jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna.  

 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

ma duże braki w wiedzy. Jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęci do 
współpracy i odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać 
proste   polecenia. Stosuje podstawowe umiejętności. Nie jest aktywny w czasie lekcji. 

 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

nie spełnia wymagań z poziomu podstawowego. Nie rozumie podstawowych poleceń. Nawet 
przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy Wykazuje się 
brakiem systematyczności i chęci do nauki. Nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet 
przy pomocy nauczyciela.  

 

2. Ogólne zasady ustalania ocen bieżących: 

1) Nauczyciel zapowiada test, prace klasową, co najmniej na tydzień przed terminem, 
określając zakres materiału oraz wpisując informacje w e- dzienniku. 

2) W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną pracę klasową lub jeden sprawdzian,   
a w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż 3. 

3) Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w ciągu dwóch tygodni. 

4) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu testu, pracy klasowej, termin należy              
uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie. 

5) Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas sprawdzianu, pracy klasowej, recytacji, itp. 
jest zobowiązany zaliczyć zaległości w trybie i terminie określonym przez nauczyciela, nie 
później jednak niż w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. 

6) Tryb i termin poprawiania oceny niekorzystnej dla ucznia określa nauczyciel przedmiotu                
w PSO. 

7) Na wniosek ucznia lub jego rodzica sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna                     
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu na zebraniach lub 
podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 
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8) Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny. 

9) Uczeń, który przez dłuższy czas był nieobecny w szkole (itp. choroba, wagary itp.) może 
uzupełnić wiedzę pod kierunkiem nauczyciela. Może wykonać pracę w terminie ustalonym 
wspólnie z nauczycielem.  

10) W uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą być nauczani według indywidualnych             
zasad itp. dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości społeczno-emocjonalnych 
dziecka, zorganizowanie nauczania indywidualnego w domu dziecka, objęcia ucznia zajęciami 
korekcyjno-kompensacyjnymi lub wyrównawczymi, zorganizowanie indywidualnych zajęć   
wyrównawczych.  

 

3. Ogólne zasady i terminy ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: 

1) Na pięć tygodni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca jest 
zobowiązany poinformować rodziców w trakcie zebrania o grożących uczniowi ocenach  
niedostatecznych i odnotować ten fakt w dzienniku e- dzienniku. 

2) Nieobecność rodziców na w/w zebraniu  klasowym zwalnia szkołę z obowiązku 
informowania rodzica o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych - z uwagi na 
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z grożącymi uczniowi ocenami 
niedostatecznymi  

3) Na tydzień przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
wychowawca klasy ma obowiązek  poinformować uczniów i ich rodziców o wszystkich 
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zamieszczonych w e- dzienniku.  

4) Wychowawca klasy fakt przekazania informacji odnotowuje w e - dzienniku. 

5) Informacja przekazywana jest  uczniom w formie wydruku z e- dziennika. Uczeń 
poświadcza fakt odebrania wydruku na liście sporządzonej przez wychowawcę klasy , 
zobowiązując się jednocześnie do przekazania wydruku rodzicom.  

6) Po wyznaczeniu przez dyrektora terminu ustalenia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych  
śródrocznych  nauczyciel zobowiązany jest do:  

a) wpisania proponowanych ocen do e- dziennika; 

b) poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej  śródrocznej; 

c)odnotowanie faktu poinformowania uczniów w e- dzienniku.  

7) Po wyznaczeniu przez dyrektora terminu ustalenia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych  
rocznych nauczyciel zobowiązany jest do:  

a) wpisania proponowanych ocen do e- dziennika; 

b) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej rocznej .  

8) Informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel 
przekazuje  poprzez wysłanie wiadomości pocztą e- dziennika podając datę wystawienia 
ocen w danej klasie. 

9) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne. 
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4. Termin ustalania ocen klasyfikacyjnych przypada na jeden dzień przed terminem                             
klasyfikacyjnej rady pedagogicznej poświęconej klasyfikacji śródrocznej oraz klasyfikacji 
rocznej.  

5. Warunki uzyskiwania rocznych ocen klasyfikacyjnych wyższych niż przewidywane                             
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1) Uczeń może ubiegać się o roczną ocenę wyższą od przewidywanych ocen z zajęć                               
edukacyjnych jeżeli ma na dzień złożenia wniosku:             

a) 100% usprawiedliwionych nieobecności, 

b) nie więcej niż jedną nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie,  

c) zaliczone w terminie wszystkie formy sprawdzające wiedzę, 

2) Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną                                        
z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych po złożeniu przez siebie lub rodzica 
pisemnego wniosku z uzasadnieniem w tej sprawie w terminie 1 dnia po uzyskaniu 
informacji o ocenie przewidywanej.  

3) Wniosek należy złożyć na ręce wychowawcy klasy. 
4) Wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora o złożeniu wniosku przez ucznia lub jego 
rodzica.       
5) Dyrektor powołuje komisję i ustala datę przeprowadzenia dodatkowego sprawdzenia                           
wiadomości, o której wychowawca powiadamia pisemnie lub pocztą elektroniczną ucznia                
i jego rodziców.  
6) Ponowne sprawdzenie wiedzy przeprowadza nauczyciel uczący przedmiotu w obecności                  
wychowawcy klasy w terminie 3 dni od daty złożenia prośby. Jeżeli wniosek dotyczy 
przedmiotu, którego uczy wychowawca ucznia, to drugą osobą obecną podczas 
dodatkowego sprawdzianu wiedzy jest inny nauczyciel uczący w tej klasie. 
7) Test sprawdzający wiedzę sporządza nauczyciel przedmiotu. Stopień procentowego 
przeliczania wyniku testu  na ocenę określa §43 pkt.2. 
8) Jeśli w wyniku przeprowadzonego testu, o którym mowa w ust.5 pkt.(7 uczeń uzyska 
ocenę wyższą niż proponowana, to jako roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się ocenę wyższą.         
Jeśli natomiast  uzyska ocenę niższą niż proponowana, to jako roczną ocenę klasyfikacyjną 
ustala się tę ocenę, która była proponowana. 
9) Z przeprowadzonego egzaminu zostaje sporządzony protokół, który zawiera datę, imię 
 i nazwisko ucznia, klasę, nazwę przedmiotu i otrzymaną w wyniku egzaminu sprawdzającego 
ocenę oraz nazwiska i podpisy nauczycieli uczestniczących  w komisji. Załącznikiem do 
protokołu jest pisemna praca ucznia. 
 

§ 45 

 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i miejscach publicznych; 

7) okazywanie szacunku innym osobom, 

8) w przypadku ucznia klasy gimnazjalnej stopień zaangażowania w realizacji projektu 
edukacyjnego. 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły                       
podstawowej, ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Ocenie podlega zachowanie ucznia na terenie obiektu szkolnego, obiektów sportowych,                   
jak również w czasie wycieczek, wyjazdów, wyjść, imprez, w czasie dojazdu do i ze szkoły. 

 

§ 46 

 

1. Zachowanie ucznia ocenia się w ośmiu, a w przypadku klas II gimnazjalnych                 
dziewięciu kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi. 

2. Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach spośród poszczególnych 
zapisów tego zdania, które najlepiej charakteryzuje ucznia w opinii: wychowawcy, innych 
nauczycieli, uczniów i innych członków szkolnej społeczności. Cyfra przy wybranym zapisie 
oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii. 

I. Frekwencja  

10  Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności oraz spóźnień.  

5 Uczeń ma nie więcej niż 5 spóźnień i nie ma godzin nieusprawiedliwionych  

0  Uczeń ma więcej niż 5 spóźnień oraz  godziny nieusprawiedliwionych  

II. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań  

10  

Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych albo prowadzi samokształcenie, 

rozwija swoje zdolności i umiejętności, które może zaprezentować na forum szkoły, 

środowiska lokalnego.  

0 
Uczeń nie wykazuje zainteresowania w kierunku poszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania 

już nabytych czy też zdobywania nowych umiejętności.  



66 

 

III. Kultura osobista  

10  

Uczeń zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia, posiada pozytywny wpływ na 

społeczność szkolną. Z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły. 

5  Uczeń otrzymał w semestrze kilka uwag związanych z jego niestosownym zachowaniem.  

0  

Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o 

zachowanie kulturalnych form w rozmowach czy dyskusji. Uczeń lekceważąco odnosi się do 

nauczycieli i pracowników szkoły, uczeń bardzo często przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 

IV. Dbałość o wygląd zewnętrzny  

10  
Uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, przestrzega zapisów statutu 

szkoły dotyczących dbałości o wygląd zewnętrzny.   

5  
Czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na łamanie zapisów statutowych 

dotyczących dbałości o wygląd zewnętrzny. Uczeń zawsze reagował na zwróconą uwagę. 

0  
Uczeń nie stosuje się do zapisów zawartych w statucie szkoły dotyczących dbałości o wygląd 

zewnętrzny. Nie reaguje na zwracane uwagi.  

V. Sumienność, poczucie odpowiedzialności  

10 

Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (itp. zwrot książek do biblioteki, prac 

domowych, przekazywanie usprawiedliwień, itp.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu 

oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych zadań i prac.  

5  
Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, 

rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania. 

0  
Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i 

zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.  

VI. Postawa moralna i społeczna ucznia  

10  
W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, szanuje godność osobistą 

własną i innych, wykazuje aktywność w działaniu na rzecz zespołu w szkole i poza nią.  

5  

Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać 

godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne; 

nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje się w 

prace na rzecz zespołu.  

0  
Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec 

przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania 

pracy oraz własności (kradzieże), unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na 
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rzecz innych osób i/lub zespołu. Niszczy mienie szkolne. Korzystał często z niedozwolonych 

form pracy („ściąganie”, przepisywanie, plagiat). 

VII. Postawa wobec nałogów i uzależnień oraz wykorzystywania urządzeń elektronicznych. 

10 

Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów. Uczeń nie złamał zakazu korzystania                     

z telefonu komórkowego i innych urządzeń do odtwarzania multimediów na terenie                      

szkoły. Uczeń swoją postawą zachęca do naśladownictwa.  

5 

Uczniowi zdarzyło się raz zapalić lub posiadać papierosa, e-papierosa. Uczeń jeden raz 

złamał zakaz  korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń do odtwarzania 

multimediów na terenie  szkoły. 

0  

Uczeń pali papierosy, e-papierosy, był pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub 

narkotyków, posiadał je lub rozprowadzał wśród uczniów. Uczeń łamie zakaz 

używania telefonu komórkowego i innych urządzeń do odtwarzania multimediów na 

terenie  szkoły. 

VIII. Interwencje wychowawcze 

10 
Wobec ucznia nie zastosowano zasad interwencji wychowawczych, nie ma uwag dotyczących 

negatywnego zachowania. 

5  
Uczeń nie ma więcej niż 3 uwagi dotyczące negatywnego zachowania, wobec ucznia 

zastosowano 1 raz interwencję wychowawczą. 

0  
Uczeń ma więcej niż 3 uwagi negatywne, 2 lub więcej razy zastosowano wobec ucznia zasady 

interwencji wychowawczych. 

IX. Realizacja projektu edukacyjnego. 

10 

Uczeń potrafi współdziałać w zespole, angażuje się w pracę grupową, pomaga innym 

uczestnikom, dzieli się zdobytą wiedzą wykazuje się inicjatywą, poszukuje informacji z 

różnych źródeł, ma propozycje ciekawych rozwiązań, aktywnie uczestniczy w realizacji 

projektu edukacyjnego. 

/uzyskane punkty dają podstawę do wpisu na świadectwie – zaliczył/ 

5 
Uczeń potrafi współdziałać w zespole, pracuje nad realizacją projektu edukacyjnego.  

/ uzyskane punkty dają podstawę do wpisu na świadectwie – zaliczył/ 

3. Zasady wystawiania ocen. 

1) Uczeń, który choć w jednym przypadku punktu otrzymał 0 punktów, nie może mieć 

wyższej oceny niż poprawna.  

2) Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora ni może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednia 

3) Uczeń, który w kategorii VII otrzymał 0 punktów otrzymuje z zachowania ocenę 

nieodpowiednią.  
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4) W innych przypadkach sumuje się punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach                            

(I – IX – dla 2 gim.; I – VIII – dla pozostałych klas) i ocenę wystawia się według poniższej 

tabeli:  

4. Wychowawca może podwyższyć ocenę o jedną w poszczególnych kategoriach regulaminu,                  
w sytuacjach, kiedy:  

1) Uczeń wykazał się trwałą poprawą zachowania i/lub postaw. 

2) Jego niepożądane zachowanie miało charakter incydentalny 

5. Wychowawca może obniżyć ocenę w poszczególnych kategoriach regulaminu, jeżeli uczeń                           

w rażący sposób złamie zasady współżycia społecznego. 

 

§ 47 

 

1. Nauczyciel-wychowawca ustala ocenę zachowania na podstawie: 

1) analizy dokumentów (pozytywne i negatywne uwagi dotyczące zachowania ucznia, notatki 
służbowe z rozmów z rodzicami ucznia lub jego prawnymi opiekunami, dokumentacji 
zgromadzonej przez pedagoga i psychologa szkolnego,  

2) opinii  specjalistycznej  poradni  psychologiczno – pedagogicznej –  jeżeli taka istnieje             
w dokumentacji szkoły, 

3) obserwacji ucznia, 

4) stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych                 
według obowiązujących w szkole kryteriów oceny zachowania,  

5) przestrzegania regulaminu szkoły, 

6) konsultacji z nauczycielami szkoły oraz uczniami danej klasy. 

Łączna liczba punktów. 
Łączna liczba punktów. 

(Druga klasa gimnazjum) 
Ocena całościowa 

80 –  75 90 – 85 wzorowe 

70 –  65 80 – 75 bardzo dobre 

60 –  50 70 – 60 dobre 

45 –  35 55 – 45 poprawne 

30 –  20 40 – 30 nieodpowiednie 

15 – 0  25 – 0  naganne 
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2. Przewidywaną i ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając 
opinie  nauczycieli i po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia 
według ustalonych kryteriów oceny zachowania. 

3. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie zachowania wychowawca 
informuje ucznia i jego rodziców. 

4. Na tydzień przed śródrocznym i  rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 
wychowawca klasy ma obowiązek  poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanej 
ocenie klasyfikacyjnej zachowania zamieszczonej  w e-dzienniku. Informację wychowawca 
przekazuje uczniom w formie wydruku z e-dziennika. Uczeń poświadcza fakt odebrania 
wydruku na liście sporządzonej przez wychowawcę klasy , zobowiązując się jednocześnie do 
przekazania wydruku rodzicom.  

5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

1) Uczeń, który chciałby otrzymać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania składa 
do wychowawcy pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem w tej sprawie w przeciągu 1 dnia od 
terminu powiadomienia  o ocenie przewidywanej. 

2) Uczeń może ubiegać się o roczną ocenę wyższą od przewidywanej oceny zachowania jeżeli 
ma na dzień złożenia wniosku:  

a) usprawiedliwione wszystkie nieobecności, 

b) nie więcej niż 4 spóźnienia usprawiedliwione, 

c) w żadnej z kategorii opisowych oceniania zachowania nie otrzymał zera. 
3) Wychowawca niezwłocznie informuje dyrektora o złożeniu wniosku przez ucznia lub jego 
rodzica.       
4) Dyrektor w przeciągu 3 dni powołuje komisję i ustala datę spotkania w celu rozpatrzenia 
wniosku .  
5) Wychowawca powiadamia  pisemnie lub pocztą elektroniczną  ucznia i jego rodziców                  
o terminie spotkania komisji. 
6) W skład komisji wchodzą: wychowawca , pedagog lub psycholog, przedstawiciel 
samorządu klasowego, dwóch nauczycieli uczących w danej klasie. 
7) Komisja rozpatruje wniosek w oparciu o obserwację zachowania ucznia, zgromadzoną 
dokumentację wychowawcy , nauczycieli ,pedagoga i psychologa szkolnego , oraz 
obowiązujące w szkole zapisy oceniania wewnątrzszkolnego. 
8) Z obrad komisji zostaje sporządzony protokół, który zawiera datę, imię 
i nazwisko ucznia, ocenę, którą otrzymał uczeń jako proponowaną i ocenę jaką ustaliła 
komisja , uzasadnienie podjętej decyzji i podpisy uczestników komisji.  
9) O ustalonej przez komisję ocenie ucznia i jego rodziców powiadamia wychowawca klasy 
podczas zorganizowanego spotkania. 

6. Roczna  ocena zachowania może ulec zmianie najpóźniej na jeden dzień przed 
zakończeniem zajęć dydaktycznych, jeśli wystąpiły okoliczności , które uniemożliwiają 
utrzymanie wystawionej już oceny.  

7. Szkoła dokumentuje zachowanie ucznia w następujący sposób:                                 

1)  w e- dzienniku dokonywane  są  wpisy dotyczące zachowania uczniów na lekcjach                         
i w czasie przerw międzylekcyjnych, 
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2) wpisuje się informacje dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań ucznia, 

3) do wpisu uprawnieni są  nauczyciele, pedagog, psycholog i dyrektor szkoły. 

 

§ 48 

 

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

2. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw 
oświaty     i wychowania.  

3. 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 tych ocen. 
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż                           
w terminie 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lub 5 dni 
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego). 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza                   
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną                    
z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania.  

 

§ 49 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia od klasy IV szkoły podstawowej 
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. 

3. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 
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§ 50 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Tryb i formę oraz zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania.  

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły rada pedagogiczna może jeden raz                   
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 51 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową albo gimnazjum: 

1) jeżeli 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 danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne                 
z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu 
gimnazjalnego, przeprowadzanego według trybu i zasad ustalonych przez ministra 
właściwego do spraw oświaty  i wychowania. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum 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.  

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
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Rozdział 9 

Ceremoniał szkolny 

 

§ 52 

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru 
szkolnego i samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną 
oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. 

2. Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

- chorąży – uczeń wyróżniający się wynikami w nauce i właściwą postawą uczniowską 

- asysta – dwie uczennice wyróżniające się wynikami w nauce i właściwą postawą uczniowską 

3. Kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców klas na 
czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

4. Kadencja pocztu trwa jeden rok – począwszy od dnia uroczystego rozpoczęcia roku 
szkolnego.  

5. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły oraz publicznie są 
im wręczone pamiątkowe nagrody. 

6. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 
sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 

 

§ 53 

 

1. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym 
do góry 

2) białe rękawiczki 

2. Strój apelowy. 

1) uczeń –ciemne spodnie, biała koszula 

2) uczennica – ciemna spódnica, biała bluzka 

3. Sztandar szkoły powinien brać udział w uroczystościach organizowanych przez 
administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych. 

 

§ 54 

 

1.Tradycja szkolna to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów 
zaakceptowany do realizacji przez młodzież, nauczycieli, rodziców. Ma na celu organizację 
życia szkoły, realizacje celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkoły.  
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Rozdział 10 

Postanowienia końcowe  

§ 55  

 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne     
przepisy. 

3. W szkole używa się pieczęci urzędowych:  

1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie  

2) Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kłodawie  

4. W szkole używa się pieczęci  nagłówkowej - pieczęć prostokątna: Szkoła Podstawowa                   
im. Adama Mickiewicza ul Szkolna 1 66-415 Kłodawa, tel./ fax 95 731 14 25. 

5. Szkoła używa tablic o następującym brzmieniu:  

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie.   

 

§ 56  

 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 
uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor Szkoły oraz każdy kolegialny organ 
szkoły,   a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 
społeczności szkolnej. 

4. Dyrektor szkoły jest upoważniony, po trzech zmianach do statutu, do przygotowania 
tekstu jednolitego statutu.  

5. Dyrektor szkoły, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 
upublicznienie społeczności szkolnej.  

6. Z treścią Statutu  można zapoznać się w sekretariacie szkoły, w bibliotece szkolnej oraz na 
stronie internetowej szkoły.  

 

§ 57 

 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Zespołu  Szkół Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum uchwalony w dniu 26 sierpnia 2015 r. 

2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 
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