
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

 

Szkoły Podstawowej nr 12 

 

w Gliwicach 

 

 



2 

 

 ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa nr 12 w Gliwicach, zwana dalej szkołą jest jednostką publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów; 

6) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie; 

7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 

2. Szkoła działa na podstawie niniejszego Statutu.  

3. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, na jedną 

zmianę. 

5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 1a 

Słownik 

Ilekroć w statucie użyto słowa: 

1) Ustawa Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

2) Ustawa o systemie oświaty - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

3) szkoła, jednostka - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 12 w Gliwicach; 

4) dyrektor szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

nr 2 w Gliwicach; 

5) organy szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, radę pedagogiczną, radę 

rodziców oraz samorząd uczniowski; 

6) rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
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7) uczniowie - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Gliwicach; 

8) organ prowadzący szkołę - należy przez to rozumieć Miasto Gliwice; 

9) organ sprawujący nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty 

w Katowicach. 

 

ROZDZIAŁ 2  

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 2 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy 

Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści 

zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły dostosowane do potrzeb 

rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.  

2. Głównymi celami szkoły jest:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

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

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa 

dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju; 

6) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym; 

7) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych. 

3. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:  
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1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad 

i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości   

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym 

oraz uczenia się przez całe życie. 

4. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

 

§ 3 

Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie 

uczenia i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 
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8) dostosowywanie treści, metod i form organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

9) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanych społecznie w formach 

i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

10) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

13) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym 

czasie; 

14) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

15) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

16) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form 

organizacyjnych nauczania; 

17) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

18) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

19) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na 

inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;  

20) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów; 

21) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

22) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 
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23) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, 

a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

24) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

25) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

26) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

27) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego 

odbioru i wykorzystywania mediów; 

28) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących 

i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

29) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

30) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

 

§ 3a 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 

1)  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

 

ROZDZIAŁ 3  

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 

§ 4 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla 

poszczególnych edukacji przedmiotowych lub programem wychowania przedszkolnego. 
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2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego. 

3. Nauczyciel wybiera program nauczania lub: 

1) może opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) może zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

3) może zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi 

zmianami. 

4. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie. 

5. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. 

6. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów.  

7. Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy 

i Świata; 

2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;  

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły; 

4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania  

i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi; 

5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy 

podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach 

sportowych oraz kołach zainteresowań; 

6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek  

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach 

filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych 

zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach 

sportowych; 

7) dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. 
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§ 5 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 

przez cały okres funkcjonowania klasy. 

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie w oparciu 

o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na umotywowany wniosek wszystkich 

rodziców danej klasy. 

 

§ 6 

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 52 niniejszego statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram 

pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 

7
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 i trwa do zakończenia zajęć dydaktycznych w szkole.  

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć 

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie 

w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, 

których program tego wymaga;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, 

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów 

dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
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13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

14) ogrodzenie terenu szkoły; 

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni 

i pomieszczeń gospodarczych; 

17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów 

zabezpiecza się kratami; 

18) wyposażenie wytypowanych pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne 

środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym dzieci niepełnosprawnych; 

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 

imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 

21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

22) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

 

§ 7 

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną: 

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole 

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

rodzinnych i losowych poprzez: 

a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych przez gminę Gliwice, 

b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Uczniowie zdolni otaczani są opieką. W szczególności:  

1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki 

lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad; 

3) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności; 
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4) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb oraz posiadanych możliwości 

ucznia; 

5) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych. 

 

§ 8 

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu wychowania i profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;  

3) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;   

4) działania pedagoga i psychologa szkolnego;  

2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół nauczycieli 

w porozumieniu z radą rodziców. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia 

potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.  

3. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia 

roku szkolnego rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.  

4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego program ten ustala dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny.  

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

radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom.  

 

ROZDZIAŁ 4  

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

§ 9 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda oraz w miarę możliwości 

specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
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i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole 

placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:  

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji językowej i zaburzeń sprawności językowych; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

12) z zaburzeń zachowania i emocji. 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów; 

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  

6. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły  w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 
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działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  

8. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się.  

9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5.  

10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji 

i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  

11. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami 

uczniów. 

12. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz 

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10. 

13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  

14. Powyższe zajęcia trwają 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 min z zachowaniem ustalonego dla ucznia 

łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

15. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

16. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty  

w szkole rodziców ucznia. 

17. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
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18. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

19. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

specjalistyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzą nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

20. W przypadku szkoły podstawowej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu uzupełniają działania szkoły i placówki w zakresie doradztwa zawodowego.  

21. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny 

i dzieci. 

22. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

5) pielęgniarki szkolnej lub higienistki szkolnej; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

10) dyrektora szkoły 

11) asystenta nauczyciela osoby o której mowa w art. 15 ust, 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o którym mowa 

w art. 15 ust. 7 Ustawy. 

23. W razie stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora, że uczeń ze względu na 

potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, udziela tej pomocy. Przy ustalaniu form udzielania 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ilość 

godzin ustala dyrektor biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na realizację 

zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

24. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

w udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz 

dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

25. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie oraz 

placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

§ 10 

1. W szkole szczególny nacisk kładzie się na rozpoznawanie indywidualnych możliwości 

i potrzeb edukacyjnych uczniów.  

2. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz na podstawie opinii 

i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

3. W szkole organizuje się, w miarę możliwości, kółka zainteresowań zgodnie 

z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów. 

4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny 

tok nauki lub indywidualny program nauki. 

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień 

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela. 

 

§ 11 

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 
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3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

 

§ 12 

Szkoła zapewnia w miarę możliwości uczniom z niepełnosprawnością, zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;  

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

§ 13 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie 

orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie 

w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.  

4. (uchylony) 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu 

rodzinnym. 

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 

danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 



16 

 

programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

warunków, w których zajęcia są realizowane.  

8. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego i szkolnego regulują odrębne przepisy  

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy 

uczestniczenia w życiu szkoły.  

 

§ 14 

W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu 

prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz pomoc nauczyciela 

 

§ 15 

Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Gliwicach na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

 

§ 16 

1. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego. Pedagog prowadzi działalność w zakresie zadań 

ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno-wyrównawczej, 

indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej i pomocy materialnej. Szczegółowe 

zadania pedagoga zawarte są w rocznym planie pracy nauczyciela - pedagoga szkolnego. 

1a. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:  

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły;  
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły;  

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb;  

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Szkoła zatrudnia psychologa. Do jego zadań należy, między innym i prowadzenie badań 

i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie 

mocnych stron ucznia. Szczegółowe zadania zawarte są w przydziale obowiązków 

psychologa szkolnego. 

3. Szkoła zatrudnia logopedę. Szczegółowe zadania zawarte są w przydziale obowiązków 

logopedy. 

4. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:  

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
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3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu Zespołu, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

§ 17 

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

 

ROZDZIAŁ 5  

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 18 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów w § 18 ust. 1 działa zgodnie z Ustawą o Systemie 

Oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez 

te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły. 

 

§ 19 

Dyrektor szkoły 

1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej; 



19 

 

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.  

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa 

o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

3. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

a w szczególności:   

1) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;  

3) przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

4) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie 

obowiązywał od początku następnego roku szkolnego; 

5) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole; 

6) udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na 

spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania; 

7) odracza obowiązek szkolny; 

8) dokonuje bilansu potrzeb, a w szczególności określa formy i rodzaje pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację oraz występuje 

do organu prowadzącego o ich przydział; 

9) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 

indywidualne; 

10) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły 

podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, które temu obowiązkowi 

podlegają; 

11) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły 

dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. 

opuszczenie co najmniej 50% zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie 

egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

12) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczyciela programy 

nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną; 
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13) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem 

i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

14) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o których mowa w § 39, 40, 41; 

15) zwalnia uczniów z wf-u, plastyki, zajęć technicznych/techniki, zajęć 

komputerowych/informatyki, drugiego języka obcego nowożytnego w oparciu o odrębne 

przepisy; 

16) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

17) (uchylony); 

18) (uchylony); 

19) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 

i radę rodziców; 

20) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej uczniom; 

21) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad; 

22) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

23) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających; 

24) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

25) współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich; 

26) (uchylony); 

27) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

28) dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 
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b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji; 

30) współpracuje z pielęgniarka albo higienistką szkolną, lekarzem, lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą; 

31) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

4. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   

1) opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

4) (uchylony); 

5) organizuje świetlicę szkolną, w sytuacjach, gdy liczna grupa uczniów jest uczniami 

dojeżdżającymi lub jest zmuszona pozostać dłużej w szkole z powodów organizacji pracy 

rodziców; 

6) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły; 

7) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

8) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

9) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

10) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

radzie pedagogicznej i radzie rodziców; 

11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

12) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na placu zabaw; 

13) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły 

tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

14) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

15) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

16) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

17) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
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5. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

nie będących nauczycielami. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim; 

2) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji 

stypendialnej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe; 

3) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

4) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

5) (uchylony); 

7. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora. Dyrektor 

współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą 

i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

§ 20 

Rada pedagogiczna 

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

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 

w szkole. 

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

przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

opiekuńczo-wychowawcza.  

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

5. Tryb zwoływania rady pedagogicznej oraz jej szczegółowe kompetencje zawiera 

Regulamin Rady Pedagogicznej. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

5) (uchylony) 
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6) (uchylony) 

7) (uchylony) 

8) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian do statutu; 

9) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkoła przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych); 

2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły; 

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

wyróżnień, wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

4) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego; 

6) (uchylony) 

7) (uchylony) 

8) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatu lub innych organizacji, których 

celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

9) kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

8. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły 

lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych w szkole; 

3) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

4) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego; 

5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

6) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 
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8) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli; 

9) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

 

§ 21 

Rada rodziców 

1. W szkole działa rada rodziców. 

2. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły rodziców, w skład której wchodzą 

wszyscy rodzice uczniów. 

3. Zebranie rady rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 

4. W skład zebrania rady rodziców wchodzą przedstawiciele każdego oddziału szkolnego. 

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach. 

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

7. Rada rodziców występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty: 

1) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu; 

2) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły; 

3) pozyskuje środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł 

w celu wsparcia działalności szkoły; 

4) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku; 

5) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły; 

6) deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły; 

7) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

8) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

9) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu; 

10) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Rada rodziców opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII. 

9. Szczegółowe zasady i tryb działania rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 
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10. Regulamin opracowuje rada rodziców. Regulamin, o którym mowa nie może być 

sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu. 

11. Do szczególnych kompetencji stanowiących rady rodziców należy uchwalanie programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

12. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 

każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;  

w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; do 

rady rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 

 

§ 22 

Samorząd uczniowski 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Członkowie samorządu uczniowskiego mają prawo do: 

1) wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu uczniowskiego zgodnie 

z obowiązującą w szkole ordynacją wyborczą; 

2) korzystania z ochrony i pomocy samorządu uczniowskiego; 

3) odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie z wykluczeniem odpowiedzialności 

zbiorowej; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób; 

5) organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją 

szkoły; 

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

3. Członkowie samorządu uczniowskiego mają obowiązek przestrzegania postanowień 

zawartych w Regulaminie SU, a zwłaszcza: 

1) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły; 

2) odpowiedzialności za własne życie, higienę i rozwój; 

3) dbałości o dobro, ład i porządek w szkole. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa Regulamin SU.  

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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§ 23 

Wicedyrektor 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Kandydat na stanowisko wicedyrektora otrzymuje powierzenie stanowiska po 

pozytywnym zaopiniowaniu jego kandydatury przez organ prowadzący. 

4. Zakres kompetencji wicedyrektora określa przydział czynności. W szczególności 

wicedyrektor: 

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowuje projekty organizacji roku szkolnego, tygodniowego rozkładu zajęć 

szkolnych, kalendarza imprez szkolnych; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, 

których bezpośrednio nadzoruje; 

5) opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia 

i wychowania; 

6) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora Szkoły zawarte 

w przydziale czynności. 

 

§ 23a 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 

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

i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów  

i rodziców oraz zebrania. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie 

może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału  

w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą 

oddziału w innym terminie. 

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 
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1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale klasy 

i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na zebraniach, 

b)  podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej 

z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez 

nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, pielęgniarką; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz 

organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

 

§ 23b 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom i rodzicom 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni: 

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją lub innymi 

zaburzeniami; 

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne- 

w miarę posiadanych środków finansowych; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 
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uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych 

organizowanych na terenie poradni. 

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodzice, rodzeństwo wchodzą w konflikty 

z prawem szkoła nawiązuje współpracę z: 

1) kuratorami sądowymi; 

2) Policyjną Izbą Dziecka; 

3) Pogotowiem Opiekuńczym; 

4) schroniskami młodzieżowymi, szkolnymi ośrodkami wychowawczymi, zakładami 

poprawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, młodzieżowymi ośrodkami 

wychowawczymi; 

5)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 23c 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej 

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

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły 

i rady rodziców. 

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady pedagogicznej. 
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§ 23d 

Organizacja wolontariatu szkolnego 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym 

i metodycznym dyrektora szkoły. 

3. Za zgodą rodziców oraz dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i dyrektora szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 6  

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

§ 24 

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej 

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form 

pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły. 

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest 

podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w szkole. 

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

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

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 45  minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać 

z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej. Czas trwania zajęć 

w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy 

rozkład zajęć; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego;   

4) w toku nauczania indywidualnego;  

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 
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6) w formach realizacji obowiązku szkolnego nauki w szkole lub obowiązku szkolnego 

poza szkołą; 

7) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia 

wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 

naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, obozy 

szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może w miarę możliwości 

wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.  

5. (uchylony) 

 

§ 25 

Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur 

międzyoddziałowych i międzyklasowych 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Uczniowie w jednorocznym 

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej 

klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

1a. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

1b. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału 

klas I-III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli 

liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1a. 

1c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor 

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 1b, zwiększając liczbę uczniów 

w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1a. 

1d. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

1e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 1c i 1d, 

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

1f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

1g. (uchylony) 
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1h. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy w przypadku 

ust. 2, 2a, 2b, 3. 

2. Obowiązkowy podział na grupy jest na zajęciach z języków obcych nowożytnych 

w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy 

uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego.  

2a. Na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 

30 uczniów. 

2b. Na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół 

- także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład 

grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą 

uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów 

specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio 

w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach wydanych na podstawie 

art. 111 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach komputerowych/informatyce 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów. Na zajęciach 

komputerowych/informatyce liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 

w pracowni komputerowej. 

3a. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej zajęcia wychowania 

fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie 

albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 

30 uczniów, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego. 

5. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego  

z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 

4 tygodnie. 
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6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 

Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

7. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym 

od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze, 

nauczanie języków obcych nowożytnych, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych. 

 

§ 26 

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu w rodzinie o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa 

w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców 

i dziewcząt. 

3. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.2, jeżeli jego 

rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia 

w zajęciach. 

4. Zajęcia wiedzy o życiu w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 27 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/ 

informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

2. Uczeń może być zwolniony z udziału w lekcjach wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych/informatyki po spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/informatyki, z których uczeń 

ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym 

dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie 

zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na 

zajęciach.  
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3. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach komputerowych/informatyce, ma obowiązek uczęszczać na lekcje 

tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu 

pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

 

§ 28 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W szkole obowiązuje dziennik 

lekcyjny w formie papierowej i w wersji elektronicznej. 

2. W szkole może funkcjonować dziennik lekcyjny nauczyciela wf-u realizującego program 

nauczania w klasie sportowej lub usportowionej. 

1) (uchylony) 

2) (uchylony) 

3. Przebieg zajęć w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i w grupach, 

utworzonych z podziału oddziału, nauczyciel edukacji przedmiotowej odnotowuje 

w dzienniku lekcyjnym nauczyciela. 

4. Dziennik lekcyjny nauczyciela wf-u realizującego program nauczania w klasie sportowej 

lub usportowionej zawiera: 

1) nazwisko i imię nauczyciela; 

2) nazwę realizowanych zajęć; 

3) wykaz tematów poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich 

przeprowadzenie oraz frekwencję uczniów na poszczególnych zajęciach; 

4) wykaz uczniów wchodzących w skład grupy; 

5) (uchylony); 

6) (uchylony); 

7) (uchylony); 

5. Nauczyciel, który jest zobowiązany do prowadzenia własnego dziennika lekcyjnego jest 

zobowiązany wypełniać go z zasadami obowiązującymi przy prowadzeniu obowiązującej 

dokumentacji szkolnej.  

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 
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8. Dziennik lekcyjny nauczyciela wf-u realizującego program nauczania w klasie sportowej 

lub usportowionej oraz dzienniki zajęć pozalekcyjnych są własnością szkoły.  

 

ROZDZIAŁ 7  

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 29 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.   

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 21 kwietnia każdego 

roku, na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz 

organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę do 29 maja danego roku.  

2a. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin 

zajęć prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

c) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

d) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych 

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

3. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający 

organizację zajęć edukacyjnych. 

5. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VIII. 

 

§ 30 

1. W szkole mogą być tworzone w miarę posiadanych środków oddziały przedszkolne 

realizujące program wychowania przedszkolnego. 

2. W szkole mogą być tworzone w miarę posiadanych środków oddziały sportowe lub 

usportowione.  

3. Szkolenie sportowe w klasie sportowej prowadzone jest przez wykwalifikowanych 

trenerów w oparciu o program szkolenia sportowego opracowany dla danego typu sportu 

równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia 

ogólnego. 

3. Oddziały sportowe mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy 

z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi 

działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia na 

kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. 

4. Warunki współpracy, o której mowa w ust.4, określa umowa zawarta pomiędzy organem 

prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, 

stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub 

uczelnią prowadzącą studia na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. 

 

§ 31 

W szkole może być tworzony oddział międzynarodowy przyjmujący bezpłatnie dzieci innej 

narodowości podlegające obowiązkowi szkolnemu. 

 

§ 32 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada następującą bazę: 

1) sale dydaktyczne; 

2) sale gimnastyczne; 

3) sekretariat; 

4) gabinet dyrektora; 
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5) gabinet wicedyrektora; 

6) gabinety pedagoga, psychologa, logopedy; 

7) świetlicę szkolną; 

8) bibliotekę i czytelnię; 

9) pracownie komputerowe.  

 

§ 33 

Działalność eksperymentalna 

W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 34 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.  

 

§ 35 

Biblioteka szkolna 

W szkole działa biblioteka szkolna. 

1. Biblioteka szkolna jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą 

w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie 

pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

1a. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie 

użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa 

w społeczeństwie informacyjnym. 

1b. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

1c. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). 
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1d. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do 

samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po 

przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez 

nauczyciela. 

1e. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2. Zadaniem biblioteki szkolnej jest:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki, 

3) prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

8) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

9) organizacja wystaw okolicznościowych. 

2a. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

3) wdrażanie do poszanowania książki, 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

6) współdziała z nauczycielami, 

7) rozwija życie kulturalne szkoły, 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki. 

2b. Biblioteka pełni funkcje: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 
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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 w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-

wychowawczych, w tym świetlicowych, 

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

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

2c. Biblioteka w szczególności podejmuje działania związane z:  

1) rozbudzaniem i rozwijaniem potrzeb i zainteresowań czytelniczych; 

2) przygotowaniem do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) kształtowaniem kultury czytelniczej,  

4) udzielaniem pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

5) przygotowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; 

6) doskonaleniem umiejętności uczenia się; 

7) otaczaniem opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

8) pomocą uczniom mającym trudności w nauce;  

9) ewidencją materiałów bibliotecznych, polegającą na ujęciu wpływów i ubytków 

w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym 

i wartościowym ich stanu z zachodzącymi w nim zmianami. 

2d. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:  

1) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,  

2) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich 

poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,  

3) informowanie o zbiorach, doradzanie,  

4) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów 

w bibliotece,  

5) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,  

6) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;  

2e. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez: 
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1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów ćwiczeniowych; 

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań 

czytelniczych uczniów; 

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego; 

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów; 

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów; 

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki; 

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli; 

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

2f. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa 

się poprzez: 

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe; 

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym; 

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom; 

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci; 

5) organizację wycieczek do innych bibliotek; 

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim; 

8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych 

bibliotek; 

9) udział w spotkaniach z pisarzami; 

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 

zbiory, 

c) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 
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d) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz 

związany z nią indywidualny instruktaż, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 

szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów 

i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki; 

g) dbanie o prestiż i reklamę biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym, 

h) stwarzanie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

i) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną. 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

a) przedkładanie dyrektorowi Szkoły projektu budżetu biblioteki, 

b) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcję, 

d) prowadzenie ewidencję zbiorów, 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) prowadzenie dokumentację pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

h) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz 

zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

i) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny 

stanu czytelnictwa w szkole, 

j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić 

własny warsztat pracy. 

4. Nauczyciele bibliotekarze zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, 

kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole 

programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły. 
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4a. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do 

zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz 

wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły. 

4b. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich 

kompetencji. 

5. Biblioteka udostępnia zbiory 5 dni w tygodniu, zgodnie z regulaminem.  

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi 

i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do 

doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność 

biblioteki; 

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 

5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, 

informacyjnej i medialnej; 

6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu 

systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole; 

7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy 

zmianie bibliotekarza; 

8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki; 

9) zatwierdza regulamin biblioteki. 

7. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności 

i planie pracy biblioteki. 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców 

i innych ofiarodawców. 

9. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

10. Zbiory biblioteki są udostępniane dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz innym 

mieszkańcom miejscowości położonych w obwodzie szkoły. 



42 

 

11. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży, 

6) czasopisma ogólnopedagogicznej i metodyczne dla nauczycieli, 

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 

9) zbiory multimedialne, 

10) materiały regionalne i lokalne. 

 

§ 35a 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi 

oraz materiałami ćwiczeniowymi w szkole 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych 

w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. (uchylony) 

4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu 

podręcznika do zajęć z zakresu edukacji. 

5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki 

i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 
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2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony 

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie 

kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje 

szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. 

6. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez 

ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej 

dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi 

z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, 

której zostały przekazane. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania. 

 

§ 36 

Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na pracę rodziców, 

organizuje się świetlicę szkolną.  

2. Rekrutację do świetlicy przeprowadza się na podstawie procedury. Pierwszeństwo 

w naborze mają dzieci z rodzin niepełnych i dzieci, których obydwoje rodzice pracują 

zawodowo. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie nie 

może przekraczać 25. 

3a. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji. 

4. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6
45

 do 16
30

 z wyłączeniem 

godzin określonych planem lekcji. 

5. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice oraz osoba upoważniona pisemnie 

przez rodziców. Samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy wymaga pisemnej zgody 

rodziców. 
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6. Po godzinie 16
30

 wychowawcy nie odpowiadają za dziecko. 

7. Rodzice uczniów zapisanych do świetlicy mogą dobrowolnie przekazywać materiały 

i pomoce dydaktyczne przeznaczone na zajęcia.  

8. W ramach świetlicy działa stołówka, która zapewnia uczniom możliwość i higieniczne 

warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku. 

9. Cenę obiadu ustala firma cateringowa dostarczająca posiłki do szkoły, w porozumieniu 

z dyrektorem Szkoły. 

10. Zasady pracy stołówki szkolnej zawarte są w Regulaminie Stołówki Szkolnej.  

11. Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

 

§ 37 

W szkole może działać świetlica opiekuńczo-wychowawcza realizująca treści zawarte 

w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działanie 

świetlicy opiekuńczo-wychowawczej reguluje umowa z Wydziałem Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  

 

§ 38. 

(uchylony) 

 

§ 39 

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. 

2. Zespoły nauczycielskie realizują następujące zadania: 

1) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć z zakresu 

edukacji w oddziale klas I-III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub 

materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV-

VIII oraz materiałów ćwiczeniowych; 
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2) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla 

uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów; 

3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania 

wyników nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla 

początkujących nauczycieli; 

5) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole 

konkursów; 

6) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 

7) prowadzenie lekcji otwartych; 

8) wymiana doświadczeń; 

9) przygotowywanie i opracowywanie oraz opiniowanie innowacji i eksperymentów; 

10) (uchylony); 

11)  opracowanie raportu o wynikach egzaminu. 

 

§ 40 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

komisje przedmiotowe: 

1) komisje przedmiotowe odbywają swoje zebrania pod kierunkiem wybranego 

przewodniczącego; 

2) pierwsze zebranie komisji przedmiotowych w roku szkolnym zwołuje poprzedni 

przewodniczący – nie później niż do 20 września; 

3) na pierwszym zebraniu członkowie komisji wybierają nowego przewodniczącego 

i ustalają szczegółowy plan pracy na dany rok szkolny; 

4) zebrania komisji przedmiotowych są protokołowane. 

2. Do zadań komisji m. in. należy:  

1) współdziałanie w  realizacji programów nauczania; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

4) stałe podnoszenie kwalifikacji członków zespołu w ramach WDN. 
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§ 41 

1. W szkole doraźnie powoływane są zespoły wychowawcze w skład których wchodzą: 

przedstawiciel dyrekcji, specjaliści, wychowawca klasy i nauczyciele uczący w danej klasie.  

2. Zebranie zespołu wychowawczego może zostać zwołane na wniosek każdego nauczyciela. 

Zespół rozpatruje w szczególności problemy wychowawcze w danym zespole klasowym. 

Przewodniczącym zebrania jest osoba zwołująca zebranie. 

3. Zebrania zespołu wychowawczego są protokołowane. 

 

ROZDZIAŁ 8 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

§ 42 

Szczegółowe zasady oceniania 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
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5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

6) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien dalej się uczyć, 

7) informowanie uczniów o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych.  

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, z zajęć dla mniejszości narodowej oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, z zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali, o której mowa w § 48, ust 1; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce. 

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

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

8. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

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

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

3) zasada różnicowania wymagań - zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 
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9. Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów, sposoby sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów a także wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 

nauczania są udostępniane rodzicom. 

 

§ 43 

Tryb oceniania i skala ocen 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Półrocze pierwsze kończy się w pierwszy piątek 

po 15 stycznia. 

2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne półroczne i roczne począwszy od klasy IV ustala się 

w stopniach wg następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:  

1) stopień celujący - 6 (cel); 

2) stopień bardzo dobry - 5 (bdb); 

3) stopień dobry - 4 (db); 

4) stopień dostateczny - 3 (dst);  

5) stopień dopuszczający - 2 (dp);  

6) stopień niedostateczny - 1 (ndst);  

7) Stopnie określone w ust.2 pkt 1- 5 są stopniami pozytywnymi natomiast ocena w ust. 2 

pkt 6 - jest oceną negatywną. 

W bieżących ocenach cząstkowych oraz w ocenach półrocznych rozszerza się skalę o „+” 

i „”. Ustala się następujące zasady dotyczące stosowania „+” i „”: plus – do 0,5 powyżej 

oceny; minus - od 0,4 poniżej oceny. 

2. Dodatkowo dopuszcza się stosowanie symboli: 

1) nieprzygotowany - np.; 

2) brak zadania bz.; 

3) za aktywność - „+” i „”; 

4) zapis daty nieprzygotowania lub braku zadania. 

3. Nauczyciel przedmiotu ustala sposób przeliczania symboli „+” i „” na stopnie i informuje 

o tym uczniów. 

4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy. Oceny klasyfikacyjne 

zapisywane w arkuszach ocen oraz w protokołach egzaminów poprawkowych, 

klasyfikacyjnych i sprawdzających odnotowuje się słownie, w pełnym brzmieniu. 

5. Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w dzienniku nauczyciela są 

obowiązani przepisywać oceny bieżące do dziennika lekcyjnego klasy nie później, niż na 
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tydzień przed planowanymi konsultacjami/zebraniami, a oceny klasyfikacyjne nie później, niż 

na trzy dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

6. Formą sprawdzania wiadomości i umiejętności nabytych przez uczniów jest:  

1) kartkówka - krótka praca pisemna obejmująca maksymalnie wiadomości z 3 ostatnich 

lekcji; nie musi być przez nauczyciela zapowiedziana; 

2) sprawdzian - pisemne sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności 

z zakończonego działu; sprawdzian powinien być zapowiedziany na tydzień wcześniej; 

w ciągu jednego dnia uczniowie mogą pisać tylko jeden sprawdzian; zasady poprawy 

oceny ze sprawdzianu ustala nauczyciel prowadzący. 

7. Braki wynikające z nieobecności, uczeń ma obowiązek uzupełnić w terminie określonym 

przez nauczyciela uczącego. 

8. Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń w zależności 

od decyzji nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

9. Prace kontrolne pisane przez uczniów klas IV-VIII przechowuje nauczyciel przedmiotu. 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są jawne i udostępniane uczniowi oraz jego 

rodzicom do wglądu. 

10. W klasach I-III nauczyciel po sprawdzeniu pracy kontrolnej przekazuje ją - opatrzoną 

komentarzem - rodzicom. Po uzyskaniu potwierdzenia rodziców w formie podpisu, praca jest 

przechowywana przez wychowawcę klasy. 

11. W klasach I-III śródroczna i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 

ocenami opisowymi. Obowiązującą formą dla zapisu oceny opisowej na świadectwie 

w klasach I-III jest 3 osoba liczby pojedynczej, czasu teraźniejszego. 

12. Roczna ocena opisowa, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia klas I-III 

wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

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

roczne oceny uzyskane z tych zajęć wliczana jest do średniej ocen. 

14. Uczniowie, którzy uzyskają średnią ocen rocznych co najmniej 4,75 oraz ocenę co 

najmniej bardzo dobrą z zachowania, otrzymają świadectwo z wpisem: „promocja 

(ukończenie) z wyróżnieniem”. Dopuszcza się również wymienienie na świadectwie 

szczególnych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem różnych form aktywności.  



50 

 

15. Uczniowie z klas, w których realizowany jest: program edukacji europejskiej, otrzymują 

na świadectwach potwierdzenie uczestnictwa w tym programie w postaci zapisu: „edukacja 

europejska - uczestniczył(a)”. 

17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych/technika, muzyki, 

plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji  zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych/informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

18a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

18b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

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

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

19. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w pkt 18, uniemożliwia ustalenie 

oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, t.j zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% 

planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, 

a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”. 

19a. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego.  

19b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

19c. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego  



51 

 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

20. Rodzice są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci na spotkaniach 

z wychowawcami i nauczycielami uczącymi: 

1) podczas kontaktów indywidualnych - na prośbę wychowawcy lub nauczyciela 

przedmiotu, czy też na prośbę rodzica - w ustalonym przez nauczyciela i uzgodnionym 

z rodzicem terminie (spotkania nie mogą się odbywać podczas pełnienia przez nauczyciela 

czynności służbowych, tj. w czasie lekcji lub dyżurów); 

2) podczas comiesięcznych konsultacji.  

21. Na spotkaniach, o których mowa w pkt. 20, nauczyciel na prośbę rodzica zobowiązany 

jest uzasadnić ustnie ustaloną przez siebie ocenę. 

22. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 

przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na 

podstawie tej opinii. 

 

§ 44 

Klasyfikacja 

1. Oceny klasyfikacyjne wystawiane są za I i II półrocze roku szkolnego. Oceny 

klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
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2. (uchylony) 

3. Proponowane oceny śródroczne i roczne oraz oceny z zachowania wystawiane są 

w terminie na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.  

4. Rodzice na pierwszym zebraniu zostają poinformowani, że proponowane oceny śródroczne 

i roczne, przedmiotowe i z zachowania, podaje uczniowi nauczyciel (przedmiot) 

i wychowawca (zachowanie) najpóźniej na 5 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Fakt ten 

odnotowuje w dzienniku w postaci tematu. Nauczyciele przedmiotów i wychowawca mogą 

zapisać proponowane oceny półroczne i roczne w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach 

wychowawczych 

5. Uczeń i jego rodzice są powiadamiani o grożących ocenach niedostatecznych na miesiąc 

przed konferencją klasyfikacyjną (ostatnie zebranie z rodzicami przed konferencją) w formie 

oddzielnego druku, z potwierdzeniem odbioru na kopii, które to potwierdzenie jest 

przechowywane przez wychowawcę klasy. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się 

przesłanie powiadomienia w formie listownej – dowodem nadania przesyłki jest wpis 

w książce nadawczej. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena śródroczna i roczna może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

8. Rodzice są powiadamiani o braku klasyfikacji jak w przypadku grożącej oceny 

niedostatecznej. 

9. Klasyfikacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 

przepisów. 

10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których 

mowa w ust. 9 są ocenami opisowymi. 

 

 

 



53 

 

§ 45 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Podanie o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składa rodzic do 

dyrektora szkoły na tydzień przed konferencja klasyfikacyjną. 

4. W przypadku, kiedy uczeń nie jest klasyfikowany z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionych, podanie o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składają 

rodzice do rady pedagogicznej w terminie na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Rada 

pedagogiczna może się do ich prośby przychylić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi 

nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub przyczynę 

braku usprawiedliwień. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest 

promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie przystępuje do egzaminu 

sprawdzającego z zajęć technicznych/techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. 

W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” 

albo „ niesklasyfikowana”. 

7. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza  

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

8. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek 

szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił  

na  spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego  lub  obowiązku nauki poza szkołą.  

W skład komisji wchodzą: 
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzony jest egzamin. 

9. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 8 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w  charakterze obserwatorów  

rodzice ucznia. 

11. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

nie później jednak niż w przeddzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć technicznych/ 

techniki, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.  

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

14. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.  

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach, a także o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 
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18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy 

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 46 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej każdy uczeń, który w wyniku rocznej 

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

2. Podanie wraz z uzasadnieniem o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają do 

dyrektora szkoły rodzice, a w szczególnych sytuacjach członek rady pedagogicznej. Podanie 

powinno zostać złożone do dnia konferencji klasyfikacyjnej. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/ informatyki, zajęć technicznych/ 

techniki, wychowania fizycznego i zajęć laboratoryjnych, z których to przedmiotów egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

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

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.  

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący  

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Zadania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności zadań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen.  
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9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin poprawkowy; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia, a także informację o wykonanym zadaniu praktycznym. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną 

z zastrzeżeniem § 46 ust. 16. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę.  

15. Uczeń może zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna. 

17. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 
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18. Podanie o promocję warunkową składa do rady pedagogicznej wychowawca klasy po 

uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu, najpóźniej na jeden dzień przed konferencją 

rozpoczynającą nowy rok szkolny. 

 

§ 47 

Egzaminy sprawdzające - odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia te, wyłącznie w formie pisemnej, mogą być zgłoszone 

w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

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

oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną z 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 a, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. Powinien się on odbyć najpóźniej do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

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

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

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

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danym oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy   komisji na własną lub innych osób 

prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 
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b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 48 

Ocena z zachowania 

1. Ocenę z zachowania, półroczną i roczną ustala się wg następującej skali:  

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Ocena zachowania uwzględnia respektowanie przez ucznia obowiązków określonych 

w statucie szkoły. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych ani promocję. 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia oraz innych 

pracowników szkoły. 

7. W szkole obowiązuje punktowy system wystawiania oceny z zachowania.  

8. Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 100 punktów, które otrzymuje każdy uczeń na 

początku półrocza. Ocena roczna (śródroczna) wystawiane są wg następujących zasad: 

1) ocenę wzorową uzyskuje uczeń, który w trakcie trwania półrocza uzyskał powyżej 

190 pkt; 
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2) ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń, który w trakcie trwania półrocza uzyskał od 151-

190 pkt; 

3) ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który w trakcie trwania półrocza uzyskał od 101 do 

150 pkt; 

4) ocenę poprawną  uzyskuje uczeń, który w trakcie trwania półrocza uzyskał od 51 do 

100 pkt; 

5) ocenę nieodpowiednią uzyskuje uczeń, który w trakcie trwania półrocza uzyskał od 0 do 

50 pkt; 

6) ocenę naganną uzyskuje uczeń, który w trakcie trwania półrocza uzyskał poniżej 0 pkt; 

7) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 

20 punktów ujemnych; 

8) oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 

30 pkt ujemnych; 

9) oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 50 pkt 

ujemnych; 

10) oceny poprawnej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 

80 pkt ujemnych; 

11) jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych 

punktów może otrzymać najwyżej ocenę poprawną. 

10. Punktację na bieżąco prowadzi nauczyciel wychowawca w zeszycie wychowawcy. Do 

dziennika wpisywana jest ostateczna punktacja śródroczna i roczna wraz ze stosowna oceną. 

11. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania zawiera Regulamin Wystawiania Oceny 

z Zachowania. 

 

§ 49 

Promowanie i ukończenie szkoły 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od  stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej. 

2a. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 
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o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 

3. (uchylony) 

3a.(uchylony) 

4. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnego. 

5. (uchylony) 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywna roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny 

klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową 

najwyższą pozytywną. 

7. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest 

klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych/techniki, oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak 

klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje 

promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają 

się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do 

egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 

9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada 

pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

 

§ 50 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

1. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 
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2. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 

świadectw określają odrębne przepisy. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który otrzymał promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

4. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone odrębnymi przepisami: 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim wpisuje się na świadectwie najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydaje rodzicom 

dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę 

w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji 

pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.  

7. Uczeń szkoły podstawowej, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie. 

8. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

9. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

10. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez 

dyrektora szkoły. 

11. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka 

niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od 

poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 

przez dyrektora szkoły. 
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§ 50a 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 

1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu 

ośmioklasisty. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty dla uczniów szkoły podstawowej. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe i jest 

przeprowadzany w 3 kolejnych dniach w których uczeń zdaje: 

1) pierwszego dnia - język polski; 

2) drugiego dnia matematykę; 

3) trzeciego dnia język obcy nowożytny i - począwszy od roku szkolne go 20121/20122 - 

jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

4. Egzamin ósmoklasisty: 

1) z języka polskiego - trwa 120 minut; 

2) z matematyki - trwa 100 minut; 

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym mowa Ustawie - 

trwa po 90 minut. 

5. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego i włoskiego. 

6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 
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9. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów - przystępuje 

do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której 

jest uczniem. 

10. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu 

z rodzicami ucznia. 

11. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

12. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może 

być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

13. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim 

uczniem, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty. 

14. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44 ust. 5 ustawy, 

przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, 

w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

15. Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być: 

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych; 

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę, szkoły wyższej, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, posiadający upoważnienie 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

16. Osoby, o których mowa w ust. 2, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu 

ósmoklasisty. 
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17. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa 

egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

18. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

19. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, o których mowa w Ustawie, 

uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

20. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w miejscach 

przeznaczonych na wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu wpisuje się 

100 % punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona 

 

ROZDZIAŁ 9 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 51 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi 

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 
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9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych 

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora 

szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym. 

4. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, 

określają odrębne przepisy. 

5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników określa przydział 

czynności. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego 

zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 

obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

6. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) robotnik do prac lekkich; 

2) konserwator; 

3) woźny; 

4) (uchylony) 

7. Stanowiska administracji: 

1) główny księgowy; 

2) księgowy; 

3) kierownik gospodarczy; 

4) sekretarz; 

5) referent. 

 

§ 52 

Zadania nauczycieli 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

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

przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania 

danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu 

maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 
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motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii 

i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 

3)  kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

4) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji 

i uzdolnień ucznia, przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej; 

6) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

7) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych 

możliwości oraz potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się; 

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.  

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 

udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

10) współpraca z rodzicami poprzez m.in. indywidualne kontakty;  

11) udział we wszystkich zebraniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, 

uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia 

organizowanych przez ODN, OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją szkoły 

zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

12) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

13) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 
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14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także 

potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć; 

15) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia; 

16) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną; 

19)  uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki; 

20) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego 

stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. Nauczyciel odpowiada za: 

1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, prawidłowy przebieg 

procesu dydaktycznego; 

2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich 

form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć 

bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich 

zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę; 

3) skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów; 

4) powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne; 

5) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły - wynikające z nieporządku, braku 
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nadzoru, zabezpieczenia. 

7. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników 

i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań, 

3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, 

4) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania - konsultuje się z wychowawcą 

oddziału, który decyduje o ocenie ostatecznej, 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów. 

 

§ 53 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Wychowawca pełni swoje funkcje w stosunku do powierzonej mu klasy, chyba że rada 

rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkół o zmianę wychowawcy lub sam 

nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, 

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 winien: 

1) rozpoznawać warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) rozwiązywać ewentualne konflikty w zespole; 

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych; 

4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów 

wychowawczych; 

5) współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi 

6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków; 

7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 
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8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności ludzkiej; 

9) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce 

i zachowaniu się ucznia; 

10) rozpoznawać możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe 

wychowanków; 

11) wnioskować o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno - pedagogiczną; 

12) brać udział w pracach zespołu wychowawczego. 

5. Wychowawca prowadzi teczkę wychowawcy oraz dokumentację pracy dydaktyczno – 

wychowawczej określoną odrębnymi przepisami (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa 

szkolne). 

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony poradni psychologiczno - pedagogicznych i innych specjalistycznych, pedagoga 

i psychologa szkolnego. 

7. Wychowawca oddziału ma prawo do ustanawiania własnych form nagradzania 

i motywowania wychowanków. 

 

§ 54 

W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły. 

 

§ 54a 

Doradca zawodowy 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne   

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych  

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

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

4) koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę   

i placówkę;  

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

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów   

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub 

placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę 

realizującego zadania, o których mowa w ust. 1. 

 

ROZDZIAŁ 10 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 55 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie począwszy od 7 roku życia, a w wyjątkowych 

wypadkach młodsi, jednak nie wcześniej niż od 6 roku życia. Szczegółowe zasady 

wcześniejszego rozpoczęcia nauki ustalają odrębne przepisy. Dziecko jest objęte 

obowiązkiem szkolnym od 7 roku życia do ukończenia VIII klasy szkoły podstawowej, nie 

dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.  

2. Do szkoły przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkujący ustalony dla szkoły obwód. 

3. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to 

pozwalają na pisemny wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

i po spełnieniu wymaganych kryteriów. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci spoza obwodu 

szkoły określa odrębna procedura. 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły 

5. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej 

dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

6. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko 6 letnie, jeżeli: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

7. W roku 2017/2018 do szkoły może zostać przyjęty uczeń który w roku szkolnym 

2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum. 
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§ 55a 

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu 

do szkoły publicznej innego typu 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, 

którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 

uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w szkole, z której przechodzi, albo: 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi. 

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 

się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły 

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 

publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. 

3. (uchylony) 

 

§ 55b 

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 

obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw.  

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - jeżeli dana 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
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3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy 

oraz przyjmowany do: 

1) oddziału klas II-IV szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu oraz na 

podstawie dokumentów; 

2) oddziału klas II-IV publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia - na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami; 

3) klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej 

mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej 

ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej 

ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie 

w danym sporcie zaczyna się w tej klasie - po spełnieniu warunków, o których mowa 

w art. 137 ust. 1 pkt 1-3 ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami; 

4) klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust. 

1 ustawy, oraz na podstawie dokumentów; 

5) klas II-VIII publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej 

mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej 

ogólnodostępnej - na podstawie dokumentów oraz po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 137 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, 

w razie potrzeby, w obecności nauczyciela. 

6. Szczegółowe warunki i zasady przyjmowania do szkół osób przybywających z zagranicy 

określają odrębne przepisy.  

 

§ 56 

Prawa ucznia 

1. Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania; 
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2) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania; 

3) jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu; 

4) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa 

w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania; 

5) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

6) poszanowania swej godności; 

7) odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie z wykluczeniem odpowiedzialności 

zbiorowej; 

8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

9) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób 

trzecich; 

10) (uchylony) 

11) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

12) nietykalności osobistej; 

13) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,  

14) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem 

i w myśl obowiązujących regulaminów; 

15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

 

§ 56a 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia  

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nienależące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi niezawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 
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8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 57 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) uczęszczania na zajęcia lekcyjne wynikające z planu zajęć i przybywania na nie 

punktualnie. W sytuacji spóźnienia się na zajęcia lekcyjne uczeń jest zobowiązany do 

przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia; 

2) systematycznego przygotowywania się do zajęć i wykonywania prac poleconych przez 

nauczyciela do realizacji w domu. Uczeń jest zobowiązany posiadać podczas zajęć 

lekcyjnych odpowiednie podręczniki, zeszyty i inne pomoce zalecone przez nauczyciela 

przedmiotu; 

3) zachowania w czasie zajęć lekcyjnych należytej uwagi, nierozmawiania z innymi 

uczniami w czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela, zabierania głosu, gdy zostanie do 

tego upoważniony; 

4) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie to winien 

przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia i nie później niż ciągu jednego tygodnia od 

przybycia do szkoły po okresie absencji. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują 

rodzice w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie może być podpisane przez 

jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach 

jest także zaświadczenie lekarskie; 

5) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. Za szkody materialne wyrządzone 

przez ucznia ponoszą odpowiedzialność uczeń i jego rodzice; 

6) zachowywania schludnego wyglądu podczas pobytu w szkole. Uczeń zobowiązany jest 

do noszenia zmiennego stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego; 

7) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów. Zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej 

osoby. W szczególności zabrania się używania wulgarnych słów, wyrażeń i zwrotów oraz 

gestów; 
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8) przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. 

W sytuacjach koniecznych uczeń, po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi i uzyskaniu 

jego zgody, może zadzwonić z telefonu komórkowego. W sytuacji niepodporządkowania 

się ucznia ustalonym zasadom nauczyciel może zdeponować jego telefon komórkowy 

u dyrektora szkoły. Telefon odbiera rodzic ucznia. 

9) zmieniania obuwia; 

10) wystrzegania się szkodliwych nałogów; 

11) dbania o honor i tradycje szkoły; 

12) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego; 

13) (uchylony) 

 

§ 58 

1. Uczniom zabrania się: 

1) przebywania na terenie szkoły wcześniej niż 20 min przed rozpoczęciem zajęć 

zaplanowanych dla danej klasy; 

2) przebywania w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu; 

3) wnoszenia na teren szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu; 

4) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

5) wychodzenia poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

6) spożywania posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych, chyba, że nauczyciel 

postanowi inaczej; 

7) zapraszania obcych osób do szkoły.  

 

§ 59 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 
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2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu 

uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) upowszechnienie osiągnięć uczniów przez szkolny radiowęzeł oraz na stronie 

internetowej szkoły; 

4) dyplom; 

5) nagrody rzeczowe; 

6) uzyskanie tytułu absolwenta roku i sportowca roku; 

7) wpis do „Złotej Księgi”. 

4. Nagrody finansowane są przez radę rodziców. 

5. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami Oceniania. 

5a. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody.  

6. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie dyrektora; 

3) naganę dyrektora wobec społeczności uczniowskiej; 

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

5) nietypowanie ucznia do reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez 

dyrektora na wniosek wychowawcy; 

6) (uchylony); 

7) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły. 

7. Uczeń, który nie zgadza się z orzeczeniem kary ma prawo odwołać się do Rzecznika Praw 

Ucznia.  

8. Interesy ucznia na forum szkoły reprezentuje Rzecznik Praw Ucznia. Tryb powoływania 

Rzecznika Praw Ucznia oraz jego kompetencje określa Regulamin Rzecznika Praw Ucznia. 

9. Dyrektor może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 

2) dopuszcza się kradzieży; 

3) wchodzi w kolizję z prawem, demoralizuje innych uczniów; 
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4) permanentnie narusza Statut szkoły. 

 

§ 59a 

1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca 

oddziału klasy powiadamia rodziców. 

2. Za szkody wyrządzone umyślenie przez ucznia odpowiadają rodzice. 

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą. 

 

§ 59b 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą rady 

pedagogicznej i opinią samorządu uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny - dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 

§ 59c 

Tryb odwoławczy od kary 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd 

uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla 

dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. 

2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
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czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą. 

3. O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni. 

4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu (6 miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za 

niebyłą.  

5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 

środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 

przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

 

§ 60 

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności 

na zajęciach szkolnych 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną 

przyczyną losową. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać jakichkolwiek zajęć w czasie ich trwania oraz 

samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela 

wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia na podstawie pisemnej prośby 

rodziców. 

4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na 

podstawie pisemnego oświadczenia  rodziców. 

5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności 

w szkole do tygodnia po powrocie do szkoły. 

6. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków 

(do 10 dnia kolejnego miesiąca). 

7. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia. 

8. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić sąd rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie 

uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku 

szkolnego. 

9. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco dyrektorowi szkoły 

informacje związane z frekwencją uczniów. 
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ROZDZIAŁ 11 

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU 

UCZNIÓW W SZKOLE 

§ 61 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi 

na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

1) każdy pracownik szkoły zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie 

dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 

uczniów; 

2) każdy pracownik szkoły powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na 

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

zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych; 

3) upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się 

do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 

zawiadomić o tym fakcie dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora; 

4) każdy pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły 

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych 

oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, i podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on 

również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, 

mającym miejsce podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 

z harmonogramem dyżurów; Szkoła zapewnia uczniom opiekę na 20 minut przed 

rozpoczęciem zajęć zaplanowanych dla danej klasy. Za bezpieczeństwo uczniów 
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uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne ponoszą odpowiedzialność osoby prowadzące te 

zajęcia. W pozostałych przypadkach za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku - sala gimnastyczna, pracownie informatyki 

i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, 

opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz szkoły). 

6. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską. 

7. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać w klasach IV-VIII pierwsze 

lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich. 

8. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 

szkoły. 

9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz dyrektora szkoły. 

10. Dyrektor szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i Kurator 

Oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia - Państwowy Inspektor Sanitarny. 

 

§ 62 

Szczególne zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:  

1) nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę; 

2) nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy 

i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

3) nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki 

ochrony indywidualnej; 
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4) nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia 

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć; 

5) nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, 

w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenia dla bezpieczeństwa; 

6) nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole; 

7) nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującej 

w szkole; 

8) nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

a) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma 

prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, 

b) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki, 

c) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia dozwala, należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje 

taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić 

rodziców ucznia. 

d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, 

korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji 

i po jej zakończeniu, 

e) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo, 

f) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali 

lekcyjnej,  zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury, 

9) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 
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§ 63 

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie 

oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

 

§ 64 

Postępowanie w przypadkach zagrożenia regulują odrębne procedury. 

 

§ 65 

Zasady rozwiązywania konfliktów 

1. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, w tym także nie 

objęte regulaminem rady pedagogicznej. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach 

konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień 

zawartych w Statucie szkoły. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa 

i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. 

W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność 

tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków. Jeżeli 

uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor 

zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady rodziców uzgadnia 

z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia konfliktu między 

nauczycielem a rodzicem dyrektor powołuje komisję w skład której wchodzi: 

1) 2 przedstawicieli rady pedagogicznej (w tym przedstawiciel dyrekcji szkoły); 

2) 2 przedstawicieli rady rodziców (w tym przewodniczący rady rodziców). 

3. Ustalenia komisji są ostateczne. 

4. Postępowanie w sprawach spornych między uczniem a nauczycielem określa Regulamin 

Rzecznika Praw Ucznia.  

5. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej 

poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

6. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” 

z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

7. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 
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ROZDZIAŁ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 66 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Regulaminy określające działalność szkoły jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być 

sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu. 

 

§ 67 

1. Szkoła posiada własny sztandar o treści: 

1) strona I: barwy narodowe z wyhaftowanym na białym tle srebrnym orłem; 

2) strona II: na błękitnym tle otwarta księga w kolorze biało - srebrnym, napis nad księgą: 

„Szkoła Podstawowa nr 12”; napis pod księgą: „w Gliwicach”. Napisy wykonane są 

w kolorze złotym. 

2. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny, a w szczególności: 

1) uroczystość inauguracji roku szkolnego; 

2) ślubowanie klas pierwszych; 

3) uroczystość pożegnania absolwentów; 

4) uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

3. Podczas uroczystości szkolnych wymienionych w ust.2, uczniowie występują w strojach 

galowych, tzn. biała bluzka/koszula, granatowe (czarne) spodnie/spódniczka.  

 

§ 68 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 69 

Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie szkoły jest rada pedagogiczna. 

Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały. 

 

§ 70 

Za rzeczy osobiste ucznia zagubione lub zniszczone przez osoby trzecie szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. Z początkiem kolejnego roku szkolnego rzeczy odnalezione nieodebrane 

przez rodziców przekazuje się na cele charytatywne. 
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Zmiany w  statucie  zostały uchwalone na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 28.11.2017r. 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia . 

 

 


