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ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
 

§ 1 

Nazwa szkoły 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, zwana dalej szkołą, jest 
szkołą publiczną. 

2. Szkoła mieści się w Sobótce przy ulicy Świdnickiej 20.  
3. Szkoła używa pieczęci w pełnym brzmieniu „Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza 

Korczaka”.  
4. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy „Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Sobótce". 
§ 2 

Status prawny 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sobótka. 
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 
3. Szkoła jest jednostką budżetową. 
4. Szkoła jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarki Narodowej jako gminna samorządowa jednostka organizacyjna 
prowadząca działalność z zakresu szkolnictwa podstawowego. 

5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce kształci uczniów w 
oddziałach w cyklu sześcioletnim. 

6. Uchylony.  
 

§ 3 
W całości uchylony. 

 
§ 4 

Obowiązek szkolny 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w 
szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 
kalendarzowym kończy 6 lat.  

2. Uchylony. 
3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku 

szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lub orzeczenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców. 

4. Po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły 
kieruje do jego rodziców upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek nie jest 
realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu i 
pouczeniem, ze niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na 
drogę postępowania egzekucyjnego.  

5. W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej, 
niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu, 
dyrektor kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu 
prowadzącego - Gminy Sobótka.  

 
§ 5 
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Przepisy szczegółowe o działalności szkoły 

1. W szkole mogą być realizowane dodatkowe zajęcia edukacyjne i nadobowiązkowe 
zajęcia pozalekcyjne. 

2. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z nauki religii lub etyki.  
3. Szkoła uwzględnia w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej zadania i określa 

formy służące podtrzymaniu kultury i tradycji regionalnej.  
4. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia stron.  
5. W celu udzielenia uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole są 

organizowane (zgodnie z aktualnymi przepisami i sytuacją finansową): zespoły 
wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, a dla uczniów z wadami postawy zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej.  

6. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagoga i psychologa.  
7. Szkoła umożliwia pobieranie nauki uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z ich 

indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 
8. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci uznanych przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną za niezdolne do kształcenia w warunkach szkolnych i 
powierza nauczanie nauczycielom o odpowiednim przygotowaniu zawodowym.  

9. Uczniowi szczególnie uzdolnionemu lub o specjalnych zainteresowaniach dyrektor 
szkoły zezwala na indywidualny program nauki lub tok nauki:  
1) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej 
klasyfikacji ucznia, 

2) z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 
uczeń (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), wychowawca klasy lub inny 
nauczyciel uczący ucznia (za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych),  

3) wniosek kieruje się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy lub 
innego nauczyciela uczącego ucznia wraz z opinią o predyspozycjach, potrzebach 
i możliwościach ucznia oraz jego osiągnięciach, 

4) wniosek powinien być uzupełniony o projekt programu, który ma realizować uczeń, 
i który zatwierdza dyrektor szkoły, 

5) przed wydaniem zezwolenia, dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

6) decyzję o nieudzieleniu zezwolenia wydaje się, jeśli Rada Pedagogiczna lub 
poradnia psychologiczna-pedagogiczna wyda negatywną opinię lub proponowany 
program nauczania obniża wymagania powszechnie obowiązujących podstaw 
programowych przewidzianych w odpowiedniej klasie, 

7) zezwolenia udziela się na czas określony - nie krótszy niż jeden rok szkolny i 
wygasa ono w przypadku uzyskania przez ucznia na egzaminie klasyfikacyjnym 
oceny dostatecznej lub niższej, lub złożenia przez ucznia lub jego rodziców 
(opiekunów prawnych) oświadczenia o rezygnacji, 

8) klasyfikowanie i promowanie ucznia odbywa się zgodnie z ogólnymi przepisami w 
sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

10. Szkoła jest wyposażona w monitoring video. 
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ROZDZIAŁ II  
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
§ 6 

Cele szkoły 

Cele szkoły: 
1. wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności, 
2. prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, 

wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi 
narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,  

3. umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do 
osiągania celów,  

4. rozwijanie wrażliwości moralnej,  
5. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej 

dziecka,  
6. rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 

kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu dziecka,  
7. rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie 

wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do 
samokształcenia,  

8. umożliwianie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy,  
9. ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w 

społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych,  
10. ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie,  
11. rozwijanie otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,  
12. ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów 

okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania.  
 

§ 7 

Zadania szkoły  

Zadaniem szkoły jest w szczególności:  
1. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół 

podstawowych, 
2. zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i 

zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną,  
3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,  
4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,  
5. stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych ludzi,  
6. stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, 

muzycznej i ruchowej,  
7. inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć,  
8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych, 
9. stworzenie uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności 

stosowne do ich możliwości psychofizycznych,  
10. kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności,  
11. zapewnienie młodzieży możliwości korzystania z technologii informatycznej i 

komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,  
12. poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i 

profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej,  
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13. rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny,  
14. umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a przede wszystkim nauki języka oraz własnej historii i kultury,  
15. przestrzeganie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów,  
16. umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizacji obowiązku szkolnego 

indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym 
czasie,  

17. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego oraz zajęć terapeutycznych 
zgodnie z potrzebami ucznia oraz posiadanymi opiniami i orzeczeniami 
specjalistycznych placówek,  

18. realizowanie zadań wychowawczych zawartych w Szkolnym Programie 
Wychowawczym,  

19. współdziałanie z rodziną i wspomaganie jej w wychowaniu,  
20. udzielanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,  
21. sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny, 
upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 
właściwych postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,  

22. zapewnianie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych imprez poza 
terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym 
regulaminem planowania i organizacji wycieczek szkolnych.  

 
§ 8 

Sposób wykonywania zadań szkoły 

Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 
ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia: 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, 
uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w szkole 
prowadzona jest działalność profilaktyczna organizowana przez pedagoga, 
psychologa, pielęgniarkę i wychowawców zgodnie ze Szkolnym Programem 
Profilaktyki. Zadania wykonuje się z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 
ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji ochrony zdrowia. 

2. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, których 
rodzice (opiekunowie prawni) nie wniosą pisemnego oświadczenia, że nie wyrażają 
zgody na udział w lekcjach religii.  

3. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym. Oświadczenie 
może zostać zmienione w każdym czasie.  

4. Na wniosek rodziców dyrektor może organizować naukę etyki.  
5. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.  
6. Uchylony. 
7. Uchylony. 
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ROZDZIAŁ III 
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole Podstawowej  

nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce. 

A. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 
§ 9 

1. Ocenianiu podlegają:  
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  
2) zachowanie ucznia. 

 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 
odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę.  

 
3. 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 obowiązujących w szkole regulaminów.  
 

4. Nauczyciel udziela pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, 
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do samodzielnego 
planowania własnego rozwoju, a rodzicom także informacji o szczególnych 
uzdolnieniach ucznia. 

 
§ 10 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 21 ust. 7-14;  
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych według skali:  
stopień celujący 6;  
stopień bardzo dobry 5; 
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stopień dobry 4;  
stopień dostateczny 3;  
stopień dopuszczający 2; 
stopień niedostateczny 1. 
 

4. Nauczyciel wychowawca powiadamia pisemnie o przewidywanych rocznych 
niedostatecznych ocenach na miesiąc przed klasyfikacją.  

 
5. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  
1) rodzice dziecka składają wniosek z uzasadnieniem do dyrektora szkoły 

o podwyższenie przewidzianej oceny rocznej w terminie 5 dni od otrzymania 
informacji o ocenie, 

2) dyrektor w ciągu 5 dni roboczych wyznacza termin pisemnego sprawdzianu, 
3) uzyskana ocena nie może być niższa niż proponowana, 
4) z egzaminu sporządza się protokół, do którego załącza się test sprawdzający. 

 
6. Informacja o przewidywanych ocenach przekazywana jest rodzicom w formie: 

1) elektronicznej (dziennik elektroniczny), 
2) pisemnej na zebraniach z rodzicami na 2 tygodnie przed klasyfikacją roczną; fakt 

zapoznania się z przewidywaną oceną potwierdza rodzic (opiekun prawny), 
3) rodzice, którzy nie będą na zebraniu zobowiązani są do odbioru informacji od 

wychowawcy klasy lub potwierdzenia zapoznania się z proponowanymi ocenami 
drogą elektroniczną. 

 
7. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zachowania: 
1) w przypadku kwestionowania przewidzianej oceny rocznej zachowania rodzice 

składają wniosek z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia 
otrzymania informacji o przewidzianej ocenie, 

2) dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, 
3) na podstawie zebranej dokumentacji oraz własnych informacji wychowawca klasy 

i zespół nauczycieli uczących w danej klasie ustala ocenę, która jest ostateczną, 
4) dokumentacja dotyczy informacji o zachowaniu ucznia, sposobie ich przekazania 

rodzicom oraz działań podjętych przez pedagoga szkolnego i psychologa. 
 
8. Przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach 

ucznia następuje na zebraniach rodziców z wychowami klas, na spotkaniach 
konsultacyjnych lub przez e-dziennik.  

 
9. W uzasadnionych przypadkach rodzic będzie powiadamiany o problemach 

dydaktyczno-wychowawczych telefonicznie lub pisemnie przez wychowawcę klasy lub 
pedagoga szkolnego i psychologa. Fakt ten będzie odnotowany w dzienniku lekcyjnym 
i dzienniku pedagoga szkolnego i psychologa.  

 
§ 11 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
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2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  
3) uchylony.  

 
§ 12 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
 

2. Na wniosek rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w terminie 5 dni. 
Nauczyciel jest zobowiązany do przedstawienia pisemnych prac kontrolnych 
sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia.  

 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 
udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).  
 

4. O sposobie udostępniania dokumentacji dotyczącej oceniania jak i samych prac 
kontrolnych informuje nauczyciel na początku roku szkolnego uczniów i rodziców. 

 
§ 13 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom.  

 
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej.  

 
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia.  

 
§ 14 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 
komputerowych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
 

§ 15 
1. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców i dołączonego zaświadczenia 

lekarskiego lub opinii specjalistycznej placówki, zwalnia ucznia z zajęć z wychowania 
fizycznego. Z zajęć komputerowych zwolnienie uzyskuje się na podstawie opinii o 
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 
lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” lub „zwolniona”.   
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3. Możliwe jest klasyfikowanie ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego i zajęć 
komputerowych w przypadku, gdy okres zwolnienia pozwala na dokonanie klasyfikacji. 
 

§ 16 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.   

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w 
ostatnim pracującym tygodniu stycznia w zależności od terminu ferii zimowych. 

3. Klasyfikacja roczna w klasach l-III szkoły podstawowej polega na opisowym 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia 
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania., według skali zgodnie z §19, punkt 4.  

5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 
ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  

 
§ 17 

1. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Dopuszcza 
się stosowanie znaków (+) i (-) przy ocenach .  

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po 
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej, na średnią ocen ani na ukończenie szkoły. 

 
§ 18 

1. W klasach l-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych są ocenami opisowymi.  

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

 
§ 19 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:  
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;  
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  
7) okazywanie szacunku innym osobom, 
8) poszanowanie i rozumienie potrzeb zwierząt i środowiska naturalnego.  
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2. W przypadkach szczególnych wychowawca klasy dokumentuje zachowanie ucznia 
w karcie, która pozwoli na ustalenie oceny zachowania. 

3. 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.  

4. W klasach l-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 
zachowania są ocenami opisowymi.  

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń 
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistyczne oraz placówek 
niepublicznych.  

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. uchylony. 
8. uchylony. 

 
§ 20 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, 
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  
 

§ 21 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brakuje podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;  
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza się tylko 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (oceny klasyfikacyjne tylko z tych zajęć mają 
wpływ na promocję i ukończenie szkoły).  

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 
się oceny zachowania.  

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.   
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 
pokrewnych zajęć edukacyjnych.  



Statut szkoły   Strona 12 z 40 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni (pod rygorem ciszy) – 
w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

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

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu 
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład 
komisji;  

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;  
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 
„nieklasyfikowana”. 

 
§ 22 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.  

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust.1.  

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 23 ust.2.  

 
§ 23 

1. Uczeń lub rodzice mogą zgłosić do dyrektora zastrzeżenia co do trybu wystawienia 
rocznej oceny klasyfikacyjnej lub rocznej oceny zachowania nie później niż dwa dni od 
zakończenia zajęć rocznych.  

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

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

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

 
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami).  
 
4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne;  
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

b) wychowawca klasy,  
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie,  
d) pedagog,  
e) psycholog, 
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  
g) przedstawiciel rady rodziców,  
h) przedstawiciel rady szkoły. 

 
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

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

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1.  

 
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  
a) skład komisji,  
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1,  
c) zadania (pytania) sprawdzające,  
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  
a) skład komisji,  
b) termin posiedzenia komisji,  
c) wynik głosowania,  
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  
 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

 
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 
§ 24 
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1. Uczeń klasy l-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
na podstawie pozytywnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych, uwzględniającej 
poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.  

 
2. Roczna ocena opisowa w klasach I-III zawiera informację na temat poziomu 

opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 
programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazuje na potrzeby ucznia związane 
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

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

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 
opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej lub niepublicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i lI szkoły podstawowej do 
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

 
4. Decyzję o niepromowaniu ucznia klasy I-III podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek 

wychowawcy i po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).  
 
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe 
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 25 punkt 1  

 
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej z wyróżnieniem.  

 
7. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa 

w ust. 6, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
 
8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 5, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 23 ust. 9.  
 

§ 25 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 
zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 
 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich.  

 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 

jako przewodniczący komisji;  
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;  
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 
komisji.  

 
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  
1) skład komisji;  
2) termin egzaminu poprawkowego;  
3) pytania egzaminacyjne;  
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.  

 
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września  

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

programowo wyższej.  
 
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej 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 obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze 
szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej. 

 
§ 26 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:  
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, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 
niedostatecznej, 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

 
3. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa 

w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
 

B. uchylony 

 
§ 27 

uchylony 
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§ 28 
uchylony 

 
§ 29 

uchylony 
 

§ 30 
uchylony 

 
§ 31 

uchylony 
 

§ 32 
uchylony 

 
§ 33 

uchylony 
 

§ 34 
uchylony 

 
§ 35 

uchylony 
 

§ 36 
uchylony 

 
§ 37 

uchylony 
 

§ 38 
uchylony 

 
§ 39 

uchylony 
 

§ 40 
uchylony 

 
§ 41 

uchylony 
 

§ 42 
uchylony 

 
§ 43 

uchylony 
 

§ 44 
uchylony 
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ROZDZIAŁ IV 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 
§ 45 

1. Organami szkoły są 
1) Dyrektor Szkoły  
2) Rada Pedagogiczna  
3) Samorząd Uczniowski  
4) Rada Rodziców  
5) Rada Szkoły 

 

2. Współpraca organów szkoły : 
1) Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji 

dotyczących działalności szkoły poprzez:  
a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,  
b) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,  
c) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.  

 
2) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z 

przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie dwóch 
tygodni, dyrektor uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem 
sporu.  

 
3) W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

bezpośrednio nadzorującemu szkołę.  
 

4) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania oraz kształcenia 
dzieci. 

 
3. Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy szkoły. 
 

§ 46 

Dyrektor szkoły  

1. Dyrektor szkoły jest:  
1) kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego  
2) pracodawcą dla zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych  
3) organem nadzoru pedagogicznego w szkole  
4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej  

 
2. Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawcza szkoły i reprezentuje 
ja na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 
w szkole;  

3) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

4) sprawuje kontrole spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe 
w obwodzie szkoły;  

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej;  
6) kieruje pracami rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący;  
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7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;  

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.  
 
3. Dyrektor decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;  
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;  
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu rady pedagogicznej, w sprawach 

nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników;  

4) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu 
obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, także w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców 
(opiekunów prawnych) może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza 
szkołą;  

 
4. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.  
 
5. Procedury powoływania i odwoływania ze stanowiska określają odrębne przepisy.  

 
 
 
 
 

§ 47 

Rada Pedagogiczna  

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

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:  
1) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian;  
2) zatwierdzaniu planów pracy szkoły;  
3) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promowania 

uczniów;  
4) ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu 

odwoławczego od tych ocen;  
5) wyrażenie zgody na egzamin poprawkowy z 2 zajęć edukacyjnych;  
6) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych 

nieobecności na lekcjach; 
7) uchwalanie warunkowej promocji ucznia;  
8) ustalanie zasad i warunków przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III; 
9) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.   
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;  
2) plan finansowy szkoły;  
3) przydział godzin nauczania i innych czynności nauczycieli;  
4) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych w szkole,  
5) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;  
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.  
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4. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego 
nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

 
5. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela 
z funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego.  

 
§ 48 

Samorząd Uczniowski  

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Na szczeblu klas władzami 
są samorządy klasowe, a na szczeblu szkoły - rada uczniowska.  

2. Do zadań Rady Uczniowskiej należy:  
 

1) przygotowanie projektów regulaminu Samorządu Uczniowskiego;  
2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia 

szkoły i sposobem ich realizacji;  
3) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora szkoły;  
4) proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.  

 
3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi, Radzie 

Rodziców, Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy 
szkoły,  a w szczególności realizowania podstawowych praw ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania;  
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;  
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych 
zainteresowań;  

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  
5) organizowania działalności kulturalnej zgodnie ze swoimi potrzebami, 

w porozumieniu z dyrekcją szkoły.  
 

4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
 

5. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 
 

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie 
Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 
 

§ 49 

Rada Rodziców  

1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.  
 
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i regulaminu rady.  

 
3. Kompetencje Rady Rodziców:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego 
szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,  

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki szkoły 
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska,  
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3) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub działań 
wychowawczych szkoły,  

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora do organu 
prowadzącego,  

5) opiniowanie szkolnego zestawu programów szkolnych i szkolnego zestawu 
podręczników,  

6) wyrażenie opinii na temat jednolitego stroju szkolnego,  
7) zaopiniowanie planów pracy szkoły.  

 
4. Rada Rodziców może występować do dyrektora, do Rady Pedagogicznej, Organu 

Prowadzącego, do Organu Nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szkoły.  

 
5. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałów, wybory odbywają się w trybie 

głosowania tajnego, jeden oddział reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się 
we wrześniu. Rada Rodziców ze swojego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę, 
sekretarza i skarbnika.  

 
6. Zakres działań, prawa i obowiązki rady określa szczegółowo Regulamin Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 1. im. Janusza Korczaka.  
 

 
 

§ 50 

Rada Szkoły 

1. Rada szkoły jest organem szkoły, którego kompetencje są określone w Ustawie z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, statutu szkoły i regulaminu rady szkoły 

2. Rada  szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: 
1) uchwala statut szkoły; 
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków 

specjalnych szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły; 
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z 

wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub 
innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla 
organu charakter wiążący; 

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
 oraz inne sprawy istotne dla szkoły; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z 
wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub 
placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach 
organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

 
3. Rada Szkoły składa się z 6 osób. W skład Rady wchodzą  w równych proporcjach (po 

3 osoby) przedstawiciele rodziców i Rady Pedagogicznej.  
4. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata szkolne.  
5. Członkowie Rady Szkoły są wybierani oddzielnie przez poszczególne grupy 

reprezentowane w Radzie; 
1) Nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły podczas zebrania 

 Rady Pedagogicznej w głosowaniu bezpośrednim. 
2) Rodzice wybierają swoich przedstawicieli do Rady Szkoły w sposób jawny na 

pierwszym w nowej kadencji zebraniu spośród przedstawicieli Oddziałowych 
Rad Rodziców. 

6. Rada szkoły ze swojego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.  
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7. Szczegółowe zasady wybierania składu rady szkoły, odwoływania członków rady i 
wyborów prezydium rady określa regulamin rady szkoły. 

8. Zakres działań, prawa i obowiązki rady określa szczegółowo Regulamin Rady Szkoły 
przy Szkole Podstawowej nr 1. im. Janusza Korczaka. 

 
 

§ 51 

Współdziałanie rodziców i nauczycieli 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania 
dzieci.  

 
2. Rodzice mają prawo do:  

1) zapoznania się z zadaniami szkoły oraz planem dydaktyczno- wychowawczym 
szkoły i klasy, obowiązek zapoznania z tymi zadaniami spoczywa na nauczycielu  
- wychowawcy,  

2) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
wymagań programowych dotyczących umiejętności ucznia z poszczególnych 
przedmiotów nauczania,  

3) rzetelnej i systematycznej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 
postępów i trudności w nauce,  

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

5) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat pracy 
szkoły, po uprzednim skonsultowaniu z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną,  

6) uzyskiwania na zebraniach wyników zbiorczych (nie indywidualnych ze względu 
na możliwe naruszenia dóbr osobistych) egzaminów, klasówek, diagnoz 
z poszczególnych przedmiotów,  

7) uczestniczenia w życiu szkoły (pomoc w organizacji zabaw szkolnych wycieczek, 
udział w innych imprezach),  

8) informacji o propozycjach ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i proponowanej 
ocenie z zachowania na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.  

 
3. Rodzic ma obowiązek:  

1) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do klasy pierwszej,  
2) zapewnić regularne uczestniczenie dziecka w zajęciach,  
3) informować w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku za 
granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,  

4) uczestniczyć w zebraniach rodziców, konsultacjach,  
5) śledzić postępy dziecka w nauce,  
6) współpracować ze szkołą,  
7) wspierać szkołę w podejmowanych działaniach,  
8) szanować godność nauczyciela,  
9) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w ciągu tygodnia od dnia powrotu dziecka 

do szkoły ustnie lub w formie pisemnej,  
10) zapewnić dziecku schludny, estetyczny i czysty ubiór szkolny i strój galowy 

uroczystości szkolne.  
 
4. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji:  

1) spotkania z dyrekcją, wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych  
przedmiotów nauczania,  

2) spotkania z sekcjami Rady Rodziców lub prezydium,  
3) prelekcje, odczyty, warsztaty i seminaria.  
4) spotkania z członkami Rady Szkoły 
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§ 52 

Rozstrzyganie sporów 

1. Współdziałanie organów szkoły oparte jest na podstawie obowiązujących przepisów 
prawnych, regulaminów wewnętrznych oraz demokratycznych zasadach współżycia 
społecznego.  

 
2. Wszelkie sprawy konfliktowe rozpatrywane są przy współudziale zainteresowanych 

stron.  
 
3. Do rozstrzygania spraw szkolnych zobowiązany jest dyrektor szkoły i Rada 

Pedagogiczna.  
 
4. Skargi i wnioski składa:  

1) uczeń w formie ustnej do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, 
Rzecznika Praw Ucznia lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a następnie 
dyrektora szkoły,  

2) w przypadku nie rozstrzygnięcia sprawy, w formie pisemnej za pośrednictwem 
rodziców lub opiekunów do dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej,  

3) rodzice - w formie ustnej do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego, 
psychologa, a w sprawach ogólnoszkolnych do dyrektora szkoły,  

4) w przypadku nie rozstrzygnięcia sprawy - pisemnie do dyrektora szkoły,  
a następnie wizytatora i kuratora,  

5) nauczyciele - w formie ustnej do dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej,  
6) w przypadku nie rozstrzygnięcia sprawy - pisemnie do dyrektora szkoły, następnie 

wizytatora i kuratora.  
 
5. Wnioski ustne rozpatrywane są w terminie ustalonym przez zainteresowane strony, 

jednak nie dłuższym niż jeden tydzień.  
 
6. Wnioski pisemne rozpatrywane są w terminie dwóch tygodni od daty złożenia 

i wymagają odpowiedzi na piśmie.  
 
 
 
 
7. Wszelkie sprawy konfliktowe rozpatrywane są:  

1) w formie rozmowy zainteresowanych stron bez udziału dyrektora,  
2) w formie rozmowy zainteresowanych stron z udziałem dyrektora lub pedagoga lub 

psychologa,  
3) na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,  
4) na zebraniu rodziców danej klasy,  
5) na posiedzeniu Rady Rodziców,  
6) na spotkaniu wszystkich zainteresowanych stron z udziałem instancji wyższej,  
7) na posiedzeniu Rady Szkoły. 
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ROZDZIAŁ V  
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  

 
§ 53 

Zasady ogólne 

1. Zajęcia rozpoczynają się i kończą zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego 
ogłoszonym przez MEN.  

 
2. Uchylony. 

 
3. W roku szkolnym dyrektor określa liczbę dodatkowych 6 dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  
 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może ustalić dodatkowy dzień 

wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania tych zajęć 
w sobotę.  

 
5. Dyrektor ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym do 

30 września. 
 
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego.  

 
7. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania 

z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.  
 
8. W szkole nauczane są przedmioty ujęte w ramowym planie nauczania dla szkoły 

podstawowej według programów i zasad ujętych w podstawach programowych 
kształcenia ogólnego - określanych przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania.  

 
9. Uchylony.  

 
10. Programy wybrane lub opracowane samodzielnie przez nauczyciela tworzą Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania określony dla całego etapu edukacyjnego.  
 
11. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

 
12. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego 

roku.  
 
13. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin 
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 
szkołę.  

 
14. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 
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podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony 
i higieny pracy.  

 
15. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów opracowuje się 

z uwzględnieniem:  
1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,  
2) różnorodności zajęć w każdym dniu,  
3) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, 

z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.  
 
16. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest przez pięć dni w tygodniu.  

 
§ 54 

Oddział 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  
 
2. Oddział składa się z uczniów, którzy w trakcie nauki danego roku szkolnego uczą się 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych określonych planem 
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem 
wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego 
lub autorskim - wewnątrzszkolnym programem zgodnym z podstawami programowymi.  

 
3. Uchylony.  

 
4. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęć 

komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas zajęć 
wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów.  

 
§ 55 

Czas trwania zajęć 

1. Uchylony. 
 

2. Uchylony. 
 

3. Uchylony. 
 

4. Godzina lekcyjna w I i II etapie nauczania trwa 45 minut.  
 

5. W szczególnym przypadku dyrektor ma prawo zmienić czas pracy trwania lekcji od 
30 do 60 minut, zachowując tygodniowy wymiar czasu pracy.  

 
6. W I etapie kształcenia nauczyciel sam reguluje czas trwania zajęć i przerw w 

zależności od możliwości psychofizycznych uczniów oraz ich potrzeb 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 56 
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Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 
rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 
wymagające zapewnienia uczniowi opieki w placówce, szkoła organizuje świetlicę.  

 
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie imiennych kart zgłoszeń składanych 

przez rodziców (opiekunów prawnych). Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowywany 
jest do potrzeb, które zgłaszają rodzice na początku roku szkolnego. Ilość godzin 
realizowanych w ramach opieki świetlicowej określa arkusz organizacyjny. Świetlica 
powinna prowadzić zajęcia w grupach nie większych niż 25 osób.  

 
3. Wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w 

zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, a także rozwoju 
uzdolnień i zainteresowań uczniów. Współpracuje również z pedagogiem 
i psychologiem szkoły w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-
opiekuńczych.  
 

4. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą pełni wicedyrektor szkoły.  
 

5. Dokumentacja świetlicy: 
1) roczny plan pracy nauczyciela świetlicy, 
2) dzienniki zajęć, 
3) karty zgłoszeń dzieci, 
4) regulamin świetlicy  

 
6. Do zadań świetlicy należy w szczególności:  

1) organizowanie pomocy w nauce i wdrażanie do samodzielności,  
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu troskę o prawidłowy 

rozwój fizyczny,  
3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,  
4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków higieny,  
5) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających na zajęcia 

świetlicowe.  
 

7. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy reguluje Regulamin pracy świetlicy.  
 

§ 57 

Biblioteka szkolna 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 
rodziców oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych i doskonalenia pracy nauczycieli.  

 
2. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb osób z niej korzystających, 

adekwatnie do organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym.  
 

3. Zbiory biblioteki obejmują:  
1) podręczniki i programy szkolne, 
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów 

nauczania, 
3) wydawnictwa encyklopedyczne i informacyjne, 
4) literaturę popularnonaukową, 
5) literaturę piękną, 
6) programy multimedialne, 
7) druki urzędowe oraz czasopisma, 
8) kasety wideo i płyty CD/ DVD, 
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9) e-booki.  
 

4. Biblioteka umożliwia:  
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
2) korzystanie z księgozbioru w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, 
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni, 
4) bezpieczne korzystnie z Internetu bez dostępu do treści niepożądanych. 

 
5. Biblioteka pełni funkcję: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez:  
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji  

z uwzględnieniem TIK, 
c) kształcenie kultury czytelniczej, 
d) wdrażanie do poszanowania książki, 
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.  

2) Opiekuńczo-wychowawczą poprzez:  
a) współdziałanie z nauczycielami, 
b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 
c) otaczanie opieką uczniów zdolnych, 
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce. 

3) Kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.  
 

6. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni reguluje wewnętrzny Regulamin Biblioteki 
Szkolnej.  

 
7. Zakres obowiązków nauczyciela - bibliotekarza:  

1) Opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki, uzgadnianie stanu 
majątkowego; odpowiedzialność za stan księgozbioru, projektowanie wydatków na 
rok kalendarzowy, sprawozdania z pracy biblioteki po I i II semestrze. 

2) Praca pedagogiczna: gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, udostępnianie 
zbiorów, udzielanie informacji bibliotecznych, rozmowy z czytelnikami o książkach, 
poradnictwo w wyborach czytelniczych, prowadzenie zajęć z przysposobienia 
czytelniczego, udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów, informowanie 
nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa, prowadzenie różnych 
form wizualnych informacji o książkach, dobra znajomość zbiorów i potrzeb 
czytelniczych, dostosowywanie formy i treści pracy do wieku ucznia.  

3) Praca organizacyjna: gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, opracowywanie 
biblioteczne zbiorów, selekcja zbiorów i ich konserwacja, organizowanie warsztatu 
informacyjnego, wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, 
udostępnianie zbiorów. 

4) Współpraca z rodzicami i instytucjami.  
5) Zarządzanie zasobami bibliotecznymi przy użyciu programu komputerowego 

„MOL”. 
 

§ 58 

Stołówka 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów 
szkoła prowadzi stołówkę, w której wydawane są gotowe posiłki. 

 
2. Uczniowie o niskich dochodach w rodzinie obejmowani są bezpłatnym dożywianiem 

zgodnie z wykazem Ośrodka Pomocy Społecznej, a w wyjątkowych sytuacjach 
rodzinnych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) złożony dyrektorowi szkoły. 
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3. Zapisy na obiady prowadzi pracownik stołówki.  
 

§ 59 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.  
 

2. Zakres obowiązków na danym stanowisku pracy określają zakresy czynności 
poszczególnych pracowników niepedagogicznych.  

 
3. Stanowiska pracowników pedagogicznych: 

1) Dyrektor szkoły  
2) Wicedyrektor szkoły  
3) Nauczyciel  
4) Nauczyciel bibliotekarz  
5) Pedagog szkolny  
6) Psycholog szkolny  
7) Wychowawca świetlicy 

 
4. Wicedyrektor zastępuje dyrektora szkoły na czas jego nieobecności  

 
5. Wicedyrektor w szczególności:  

1) odpowiada za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
2) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,  
3) podpisuje dokumenty z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,  
4) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym i nadzorującym, związkami 

zawodowymi oraz innymi instytucjami,  
5) kieruje pracami sekretariatu, pracowników administracji i obsługi pod nieobecność 

dyrektora szkoły,  
6) dokonuje obserwacji zajęć nauczycieli przedmiotów zgodnie z rocznym 

harmonogramem, przedstawia dyrektorowi szkoły projekty: oceny ich pracy, 
wniosków na nagrody i odznaczenia.  

7) sprawuje szczególną opiekę nad młodymi nauczycielami oraz rozpoczynającymi 
pracę w szkole,  

8) inspiruje nauczycieli do nowatorstwa pedagogicznego, monitoruje realizację 
innowacji pedagogicznych,  

9) organizuje i koordynuje bieżący tok pracy pedagoga szkolnego, psychologa, 
logopedy i bibliotekarza,   

10) wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom 
za osiągnięcia w pracy zawodowej,  

11) sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i 
uczniów, 

12) opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli pełnionych podczas przerw 
międzylekcyjnych,  

13) rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas 
przerw międzylekcyjnych,  

14) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi odpowiednią 
dokumentację,  

15) dba o prawidłowe prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji szkolnej, w tym 
między innymi: dzienników szkolnych, arkuszy ocen, dzienników zajęć 
pozalekcyjnych, dokumentacji wychowawcy klasowego,  

16) sprawuje nadzór nad:  
a) prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli,  
b) organizacją wycieczek szkolnych,  
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c) konkursami i innymi imprezami szkolnymi,  
17) monitoruje:  

a) działalność szkolnych organizacji uczniowskich,  
b) realizację zadań określonych w Planie Pracy Szkoły,  
c) prace zespołów przedmiotowych,  

18) nadzoruje przebieg uroczystości i wydarzeń szkolnych; 
19) organizuje i prowadzi wewnętrzne diagnozy i badania jakości pracy szkoły; 
20) przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły:  

a) Szkolny zestaw programów nauczania, 
b) Szkolny zestaw podręczników szkolnych; 

21) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, a także przyjmuje rodziców i odpowiada 
na ich postulaty i skargi; 

22) inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas,  
23) dba o dyscyplinę pracy nauczycieli, uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej 

poprawienia,  
24) przekazuje dyrektorowi szkoły informacje dotyczące pracy szkoły z uwzględnieniem 

spostrzeżeń wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (na bieżąco 
w formie ustnej, dwa razy w roku w formie pisemnej do protokołu posiedzeń Rady 
Pedagogicznej),  

25) prowadzi i gromadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
dotyczącą realizacji zadań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  

26) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.  
 

6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów.  

 
7. Zakres zadań nauczyciela obejmuje w szczególności:  

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów oraz powierzone 
mienie,  

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,  
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,  
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,  
5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów,  
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów,  
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,  
8) współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczego szkoły,  
9) wykonywanie działań profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb.  

 
8. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:  

1) wyboru programu nauczania, współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i 
wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz 
metod kształcenia 

2) pisemnego opracowania planu osiąganych umiejętności uczniów w oparciu o 
podstawę programową kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół 
podstawowych, 

3) opracowanie planów dydaktycznych na cały etap kształcenia, 
4) realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z posiadanym planem osiąganych 

umiejętności uczniów,  
5) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie 

z obowiązującymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,  
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6) pisemnego, szczegółowego umotywowania okresowej (rocznej) oceny 
niedostatecznej z przedmiotu nauczania, na żądanie rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia,  

7) pisemnego opracowania programu wspomagającego dla ucznia, który 
w klasyfikacji śródrocznej otrzymał z danego przedmiotu ocenę niedostateczną,  

8) wykorzystywania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących 
ucznia,  

9) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości 
nauczyciela,  

10) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  
11) występowania z wnioskami, za zgodą rodziców (opiekunów) umożliwienie uczniom 

szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki,  
12) właściwego wykorzystania pomocy naukowych,  
13) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych,  
14) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwej szkoły wyższego stopnia,  
15) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej,  
16) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych 

badań lekarskich,  
17) do aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rad Pedagogicznych 

i wykonywania jej uchwał,  
18) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego,  
19) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach 

doskonalenia zawodowego,  
20) prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
21) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych zgodnie z wewnętrznym 

Regulaminem Dyżurów Nauczycieli,  
22) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród uczniów 

i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy 
dydaktyczno-wychowawczej,  

23) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, sprawowania opieki 
nad młodymi nauczycielami,  

24) zastępowania innych nauczycieli w ramach godzin doraźnych,  
25) podawania na początku każdego roku szkolnego szczegółowych wymagań 

edukacyjnych dla danego poziomu kształcenia,  
26) przestrzegania zasad kontraktu wychowawczego nauczyciel-uczeń,  
27) działań w zakresie diagnozowania jakości pracy szkoły.  

 
9. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od dzwonka rozpoczynającego lekcję aż do 

jej zakończenia.  
 

10. Nauczyciel ma obowiązek pilnowania właściwego zajmowania miejsc przez uczniów, 
dostosowania sprzętu szkolnego do wzrostu ucznia oraz korygowania ich postawy 
w czasie lekcji, a także uwzględniania innych okoliczności przy lokowaniu uczniów 
w klasie (wada wzroku, zalecenia poradni). 

 
11. Uchylony. 

 
12. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć również 

poza terenem szkoły. Zajęcia rozpoczynają się od wyjścia uczniów ze szkoły i trwają 
do ich powrotu do budynku szkolnego.  

 
13. Nauczyciele planujący zajęcia poza terenem szkoły muszą uzyskać akceptację 

dyrektora na zorganizowanie takich zajęć.  
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14. Nauczyciele organizujący wycieczki poza miasto winni wypełnić dokumentację 
wycieczki i po uzyskaniu akceptacji dyrektora, złożyć ją w sekretariacie szkoły.  

 
§ 60 

Zespoły 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia. w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 
jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, wspólne rozwiązywanie problemów 
dydaktyczno- wychowawczych  

 
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe lub 

przedmiotowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora 
szkoły, na wniosek danego zespołu.  

 
3. Dyrektor powołuje zespół do spraw pomocy psychologiczno pedagogicznej którego 

przewodniczącym jest pedagog szkolny.  
 

4. Organizację i formy działania zespołu wychowawczego, problemowo-zadaniowego, 
przedmiotowego oraz zespołu ds. uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 
określają regulaminy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.  

 
5. Cele i zadania zespołów obejmują: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących 
wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji,  

2) uchylony, 
3) ustalenie sposobów rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia oraz 

podnoszenia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi,  

4) opracowanie i modyfikowanie wymagań edukacyjnych na daną ocenę,  
5) opracowanie sposobów diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  
6) pozyskiwanie informacji o wynikach nauczania uczniów,  
7) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami 

szkoły, w tym: wymianę doświadczeń, podnoszenie umiejętności nauczycieli, 
popularyzowanie wiedzy metodycznej, upowszechnianie efektywnych 
i nowatorskich metod nauczania w ramach lekcji koleżeńskich oraz organizowanie 
doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

8) opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w zespole autorskich, 
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,  

9) współpraca przy opracowywaniu Planu Pracy Szkoły, wizji i misji szkoły, 
10) współudział w opracowywaniu kryteriów oceny jakości pracy nauczyciela,  
11) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich 

wyposażenia,  
12) pełnienie przez przewodniczącego zespołu funkcji lidera wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli oraz lidera do spraw oceniania.  
 
 
 

§ 61 

Wychowawcy 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.  
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2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 
wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania na danym etapie 
kształcenia.  

 
3. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem 

i jego bezpieczeństwem, a w szczególności:  
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,  
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,  
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 
 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań:  
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,  
2) planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego, 

rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy 
zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  

3) dostosowuje formy realizowanych zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 
warunków środowiskowych szkoły.  

 
5. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 
którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie 
uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 

 
6. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,  
2) wspierania ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich 

pomocy w swoich działaniach,  
3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.  

 
7. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:  

1) współpracy z rodzicami,  
2) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie 

działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,  
3) zapoznania rodziców i uczniów z zasadami oceniania, klasyfikowania 

i promowania oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na jego podstawie, 
4) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny 

zachowania,  
5) powiadomienia ucznia i rodziców o przewidywanych dla niego ocenach 

końcoworocznych. 
 

8. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:  
1) dokonuje wpisów do dziennika danych osobowych ucznia,  
2) kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny 

cząstkowe, oceny końcowe),  
3) przygotowuje semestralne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne,  
4) wpisuje roczne oceny do arkusza ocen,  
5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów 

(zestawienia klasyfikacyjne, pisemne motywacje ocen nagannych zachowania),  
6) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego,  
7) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami 

i potrzebami,  
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8) odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie kontakty z rodzicami (rozmowy 
osobiste, telefoniczne, wysłane zawiadomienia) oraz ważne wydarzenia z życia 
klasy,  

9) prowadzi dokumentację wychowawcy klasowego zgodnie z wewnętrznymi 
ustaleniami.  

 
9. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym, psychologiem, 

bibliotekarzem, nauczycielem świetlicy i innymi specjalistami świadczącymi 
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, w tym także zdrowotnych 
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, w celu uzyskania 
wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.  

 
10. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony:  
1) dyrektora szkoły,  
2) wicedyrektora szkoły,  
3) pedagoga szkolnego,  
4) psychologa szkolnego  
5) pielęgniarki,  
6) nauczyciela bibliotekarza,  
7) poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
8) Rady Pedagogicznej,  
9) Rady Rodziców,  
10) doradców metodycznych,  
11) nauczycieli innych przedmiotów,  
12) innych placówek i instytucji oświatowo - wychowawczych.  
13) Rady Szkoły 

 
11. Uchylony. 

 
12. Funkcji wychowawcy klasy nie pełnią nauczyciele religii.  

 
§ 62 

Pedagog 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego do którego obowiązków należy 
w szczególności:  

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 
sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego,  

2) opracowywanie wniosków dotyczących pomocy uczniom wymagającym 
szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,  

3) pozyskiwanie informacji na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez 
młodzież szkolną i planowanie działań wychowawczych zapobiegających 
patologiom,  

4) współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami 
społecznymi działającymi w zakresie wspólnego oddziaływania na rzecz uczniów 
wymagających opieki i pomocy wychowawczej,  

5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 
sprawiającymi trudności wychowawcze, 

6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 
w wychowaniu własnych dzieci,  

7) czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów podczas 
edukacji,  

8) utrzymywanie stałych kontaktów z lokalną poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  
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9) wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich,  

10) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej,  

11) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami 
niedostosowania społecznego,  

12) udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle 
konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych,  

13) prowadzenie zajęć we współpracy z pielęgniarką, nauczycielami przyrody, 
wychowania do życia w rodzinie i wychowawcami profilaktyki z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi, palenia tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu 
zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem 
HIV (AIDS) i narkomanii,  

14) koordynowanie działań związanych z dalszą realizacją obowiązku szkolnego 
w innych placówkach oświatowo-wychowawczych,  

15) współpraca z wychowawcami i innymi pracownikami szkoły w egzekwowaniu od 
uczniów przestrzegania ustaleń Statutu Szkoły,  

16) dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole oraz 
prezentowanie jej na posiedzeniach Rad Pedagogicznych,  

17) semestralne i roczne sprawozdanie z realizacji planów pracy,  
18) monitorowanie i ewaluacja wybranych obszarów pracy szkoły oraz prezentacja 

wyników na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  
 
2. Pedagog pełni funkcję Rzecznika Praw Dziecka.  

 
§ 63 

Psycholog 

1. Szkoła zatrudnia psychologa, do którego obowiązków należy:  
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianie ich zaspokojenia, 
3) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia, 
4) wspieranie ucznia z uzdolnieniami, 
5) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 

określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców 
i nauczycieli, 

6) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli, 

7) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 
szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

8) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 
problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, 
wynikających z programu wychowawczego szkoły, 

9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
10) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
11) współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.  

 
 
 

2. Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje: 
1) działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu (wczesne rozpoznawanie 

deficytów rozwojowych uczniów), 
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2) pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin (poradnictwo 
wychowawcze, opieka socjalna), 

3) psychoedukacja i psychoprofilaktyka (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, 
przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji), 

4) wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.  
 

3. Psycholog w swoich działaniach współpracuje z:  
1) Dyrektorem Szkoły. 
2) Pedagogiem szkolnym  
3) Rodzicami.  
4) Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. 
5) Nauczycielami i pracownikami innych szkół.  
6) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.  
7) Poradniami Specjalistycznymi.  
8) Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

 
§ 64 

 
1. Zasady zatrudniania w szkole pracowników administracji i obsługi regulują odrębne 

przepisy.  
 

2. W szkole utworzone są stanowiska kierownicze: sekretarz szkoły, kierownik 
gospodarczy.  

 
3. Powierzenie i odwołanie ze stanowiska należy do kompetencji dyrektora szkoły. 

 
4. Dyrektor nadzoruje pracowników niebędących nauczycielami za pośrednictwem 

kierownika gospodarczego. 
 

5. Pielęgniarka środowiskowa realizuje swoje zadania w gabinecie profilaktyki w szkole, 
na podstawie odrębnej umowy z ośrodkiem medycznym. 

 
6. Czas pracy pielęgniarki ustala się w porozumieniu pomiędzy placówkami. 
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ROZDZIAŁ VI  
UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI  

 

§ 65 
Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka ma prawo do:  

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy 
umysłowej:  

1) planu lekcji dostosowanego do stopnia trudności przedmiotów,  
2) pełnego wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych,  
3) pełnego odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, bez zadawania prac 

domowych,  
4) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w miarę możliwości 

finansowych szkoły. 
 

2. Opieki wychowawczej - tzn. przedstawiania swoich problemów wychowawcy klasy, 
innym nauczycielom, pedagogowi, psychologowi, Rzecznikowi Praw Dziecka, 
dyrektorowi szkoły oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, interwencji. 

 
3. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej i psychicznej, do ochrony i poszanowania godności w sprawach osobistych, 
rodzinnych i koleżeńskich.  

 
4. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym:  

1) zrozumienie przyczyn niepowodzeń dydaktyczno wychowawczych,  
2) wyrażania opinii i wątpliwości,  
3) korzystania z różnych źródeł wiedzy i informacji o miejscach, w których można 

je zdobyć.  
 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności światopoglądowych 
i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób:  

1) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania 
na nie wyjaśnień i odpowiedzi,  

2) formułowania wniosków dotyczących spraw uczniowskich oraz uzyskiwania 
informacji o sposobie ich załatwiania.  

 
6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez:  

1) uczestnictwo w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie ze swoimi 
możliwościami i umiejętnościami,  

2) korzystania z działalności placówek wychowania pozaszkolnego i instytucji 
kulturalno - oświatowych,  

3) przynależność do organizacji ideowo - wychowawczej lub społecznej wybranej 
przez siebie (w przypadku organizacji, działającej poza szkołą z wiedzą 
i zgodą dyrekcji i wychowawcy).  

 
7. Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce:  
1) do powiadomienia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o sprawdzianie 

obejmującym większy zakres wiadomości;  
2) tylko jednego sprawdzianu w ciągu dnia,  
3) nie więcej niż trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia,  
4) oceny z przedmiotów powinny być wyłącznie za wiadomości i umiejętności,  
5) do informacji o bieżących ocenach,  
6) do zapoznania się z propozycją semestralnej oraz rocznej oceny 

z przedmiotów i zachowania.  
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8. W przypadku trudności w nauce: korzystania z zespołów wyrównawczych, pomocy 

dodatkowej, indywidualnej (w terminach uzgodnionych wcześniej z nauczycielem 
i rodzicami).  

 
9. Korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.  

 
10. Korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych zgodnie z regulaminami 
wewnętrznymi pracowni oraz sali gimnastycznej.  

 
11. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole, demokratycznego wyboru Samorządu 
Uczniowskiego, współdziałania z wychowawcą klasy i opiekunem samorządu, 
rodzicami, dyrektorem szkoły. 

 
 

§ 66 
Uczeń ma obowiązek:  

1. Dbać o dobre imię szkoły, godnie zachowywać się w każdej sytuacji na terenie szkoły 
i poza nią.  

 
2. Brać udział w zajęciach edukacyjnych oraz właściwie zachować się w ich trakcie.  

 
3. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.  

 
4. Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad 

poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności.  
 

5. Systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych i uczestniczyć w wybranych 
zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych.  

 
6. Przedstawić usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu 

tygodnia od dnia powrotu do szkoły.  
 

7. Przestrzegać zasad kultury współżycia, okazywać szacunek nauczycielom 
pracownikom szkoły oraz kolegom.  

 
8. Podporządkować się zaleceniom i zrządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady 

Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Klasowego i Uczniowskiego.  
 

9. Podporządkować się zasadom sprawdzania wiedzy i umiejętności. Uczeń ponosi 
odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwianie 
nauczycielowi systematycznego oceniania wiedzy.  

 
10. Przestrzegać zasad współżycia społecznego:  

1) nie akceptować brutalności i wulgaryzmu agresji, 
2) szanować przekonania i poglądy innych osób,  
3) naprawiać wyrządzone szkody,  
4) poprawnie zachowywać się na lekcjach i przerwach.  

 
11. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów:  

1) nie opuszczać szkoły w czasie zajęć lekcyjnych,  
2) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków 

odurzających,  
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3) dbać o schludny, estetyczny, czysty ubiór na co dzień i higienę osobistą oraz 
nosić strój szkolny: błękitna koszulka typu „polo” i granatowa kamizelka 
i galowy na uroczystości szkolne: ciemne spodnie/spódnica i biała 
bluzka/koszula,  

4) nosić obuwie zmienne, szczególnie w okresie jesienno - zimowym,  
5) respektować warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły. W szkole obowiązuje zakaz korzystania 
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Na terenie 
szkoły korzystanie z telefonów komórkowych możliwe jest za zgodą 
pracownika szkoły. 
 

12. Troszczyć się o ład i porządek w szkole oraz stan sprzętu.  
 

13. Dbać o kulturę języka ojczystego.  
 
 

§ 67 
Nagrody i kary  

1. Ucznia nagradza się za:  
1) bardzo dobre wyniki w nauce,  
2) wzorowe zachowanie,  
3) wybitne osiągnięcia i pracę społeczną,  
4) dzielność i odwagę.  

 
2. Nagrodami są:  

1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,  
2) pochwała wychowawcy wobec rodziców,  
3) pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,  
4) pochwała dyrektora wobec rodziców,  
5) nagroda rzeczowa,  
6) dyplom,  
7) list gratulacyjny do rodziców,  
8) ekspozycja na tablicy wyróżnień,  
9) informacja na stronie internetowej szkoły, po pisemnej zgodzie rodziców 

(opiekunów prawnych). 
 

3. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły. Nie mogą być stosowane kary 
naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.  

 
4. Wobec ucznia można zastosować następujące kary:  

1) upomnienie wychowawcy klasy,  
2) upomnienie,  
3) nagana dyrektora szkoły,  
4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,  
5) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,  
6) przeniesienie do innej klasy w szkole. 

 
5. Przeniesienie do innej klasy w ramach szkoły może nastąpić w następujących 

przypadkach:  
1) jeżeli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary,  
2) jeżeli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich (np. pobicie, wyłudzanie 

pieniędzy lub rzeczy),  
3) jeżeli uczeń notorycznie utrudnia prowadzenia lekcji.  
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6. O zastosowaniu kary decyduje Rada Pedagogiczna.  
 

7. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół 
roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu 
Uczniowskiego.  

 
8. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia 

o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej karze. Udzielanie odpowiedniej informacji 
odbywa się na zebraniu rodziców lub indywidualnym spotkaniu z rodzicami.  

 
9. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora szkoły.  
 

10. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu 
opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia.  

 
11. Nieodrzucenie sprzeciwu w terminie 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne 

z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.  
 

12. W przypadku łamania praw ucznia, wynikających ze Statutu Szkoły uczeń ma prawo 
za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych) złożyć skargę na piśmie do 
wychowawcy lub do dyrektora szkoły.  

 
13. Dyrektor jest zobowiązany do zbadania zasadności skargi i wydania w terminie 14 dni 

orzeczenia w sprawie oraz podjęcia kroków w celu usunięcia przyczyn skargi 
i udzielenia pomocy.  

 
14. Od orzeczenia dyrektora w terminie 14 dni, uczeń za pośrednictwem rodziców 

(opiekunów prawnych) ma prawo wnieść odwołanie do organu prowadzącego.  
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ROZDZIAŁ VII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

§ 68 
1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny obowiązujący podczas 

uroczystości szkolnych.  
 
2. W szkole obowiązuje ceremoniał szkolny podczas:  

1) inauguracji roku szkolnego,  
2) pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1,  
3) Dnia Patrona Szkoły,  
4) uroczystości pożegnania klas ostatnich,  
5) uroczystego zakończenia roku szkolnego,  
6) spotkań z Kombatantami,  
7) uroczystych obchodów świąt państwowych.  
 

3. Podczas uroczystości uczniów obowiązuje strój galowy.  
 

§ 69 
 

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

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.  
 

3. Zmiany w postanowieniach Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 
mogą nastąpić na wniosek każdego organu szkoły złożonego do Dyrektora Szkoły. 
Dyrektor Szkoły zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, która po uchwaleniu 
odpowiedniego wniosku zwraca się z nim do Rady Szkoły. Zmianę uchwala się 
zwykłą większością głosów przy 2/3 obecnych Rady Szkoły. 
 

4. Statut Szkoły znajduje się w bibliotece szkolnej.  
 
 
Rada Pedagogiczna jednogłośnie uchwaliła jednolity tekst Statutu Szkoły  
w dniu 02.09.2011r. po pozytywnej opinii Rady Rodziców z dnia 15.06.2011r.  
 
Na podstawie uchwały nr 2/RSz/2016/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. Rada Szkoły na wniosek 
(uchwała nr 1/I/2016/2017)  Rady Pedagogicznej z dnia 30 stycznia 2017r uchwaliła zmiany 
w Statucie Szkoły według załącznika nr 1. 
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PODSTAWA PRAWNA: 
 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września  1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 6.) 

2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 

oraz z 2017 r. poz. 60) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 
624 z późn. zm.) 

 


