
	
	

	
	 	

	
STATUT	

SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	NR	2		
im.	Marii	Skłodowskiej	-	Curie	

W	NOWYM	TOMYŚLU	
/Tekst	ujednolicony	po	zmianach	z	dnia	28	listopada	2017/	
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Podstawa	prawna:	
- Ustawa	z	dnia	14	grudnia	2016	r.	Prawo	oświatowe	(Dz.	U.	z	2017	r.	poz.	59)	
- Ustawa	z	dnia	14	grudnia	2016	r.	Przepisy	wprowadzające	ustawę	-	Prawo	oświatowe	(Dz.	U.	

z	2017	r.	poz.	60)	
- Ustawa	z	dnia	26	stycznia	1982	r.	Karta	Nauczyciela	(Dz.	U.	z	2016	r.	poz.	1379	oraz	z	2017	r.	

poz.	60)	
- Konwencja	o	prawach	dziecka	przyjęta	przez	Zgromadzenie	Ogólne	Narodów	Zjednoczonych		

z	dnia	20	listopada	1989	r.	(Dz.	U.	z	1991	r.	Nr	120,	poz.	526	ze	zmianami)	
- Rozporządzenie	Prezesa	Rady	Ministrów	z	dnia	20	czerwca	2002	r.	w	sprawie	zasad	techniki	

prawodawczej	(Dz.	U.	Nr	100,	poz.	908)	

	
POSTANOWIENIA	OGÓLNE	

§	1	
1. Szkoła	Podstawowa	nr	2	z	im.	Marii	Skłodowskiej	–	Curie	w	Nowym	Tomyślu,	zwana	dalej	

„szkołą”,	jest	ośmioletnią	szkołą	publiczną.	
2. Siedzibą	szkoły	jest	budynek	przy	ulicy	3	Stycznia	12,	64	–	300	Nowy	Tomyśl.	
3. Organem	prowadzącym	jest	Gmina	Nowy	Tomyśl	ul.	Poznańska	33,	64	–	300	Nowy	Tomyśl.	
4. Nadzór	pedagogiczny	nad	szkołą	sprawuje	Wielkopolski	Kurator	Oświaty.	

§	2	
Ilekroć	w	niniejszym	statucie	mowa	jest	o:	

1) szkole	–	należy	przez	 to	 rozumieć	Szkołę	Podstawową	nr	2	 im.	Marii	Skłodowskiej	 -	
Curie	w	Nowym	Tomyślu;	

2) dyrektorze	–	należy	przez	to	rozumieć	dyrektora	Szkoły	Podstawowej	nr	2	 im.	Marii	
Skłodowskiej	-	Curie	w	Nowym	Tomyślu;	

3) radzie	 pedagogicznej	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 organ	 szkoły,	 w	 którego	 skład	
wchodzą	 wszyscy	 pracownicy	 pedagogiczni	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 im.	 Marii	
Skłodowskiej	-	Curie	w	Nowym	Tomyślu;	

4) radzie	 rodziców	 –	należy	przez	 to	 rozumieć	organ	 szkoły,	w	którego	skład	wchodzą	
wszyscy	 przedstawiciele	 rodziców	 uczniów	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 im.	 Marii	
Skłodowskiej	-	Curie	w	Nowym	Tomyślu;	

5) samorządzie	uczniowskim	 -	należy	przez	 to	 rozumieć	organ	szkoły,	w	którego	skład	
wchodzą	przedstawiciele	uczniów	Szkoły	Podstawowej	nr	2	 im.	Marii	Skłodowskiej	 -	
Curie	w	Nowym	Tomyślu;	

6) nauczycielu	–	należy	przez	to	rozumieć	nauczyciela,	a	także	wychowawcę	oraz	innego	
pracownika	pedagogicznego	Szkoły	Podstawowej	nr	2	 im.	Marii	Skłodowskiej	-	Curie		
w	Nowym	Tomyślu;	

7) uczniu	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 ucznia	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 2	 im.	 Marii	
Skłodowskiej	-	Curie	w	Nowym	Tomyślu;	

8) rodzicach	 –	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 także	 opiekunów	 prawnych	 oraz	 osoby	
sprawujące	pieczę	zastępczą	nad	dzieckiem;	

9) statucie	–	należy	przez	to	rozumieć	niniejszy	statut;	
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10) wewnątrzszkolnych	zasadach	oceniania	lub	WZO	–	należy	przez	to	rozumieć	zasady	
oceniania	 obowiązujące	w	 Szkole	 Podstawowej	 nr	 2	 im.	Marii	 Skłodowskiej	 -	 Curie		
w	Nowym	Tomyślu.	

CELE	I	ZADANIA	SZKOŁY	
§	3	

1. Szkoła	realizuje	cele	i	zadania	określone	w	przepisach	prawa	oświatowego	przy	współpracy	
z	rodzicami.	

2. Szkoła	w	działaniach	dydaktycznych,	wychowawczych	 i	 opiekuńczych	 respektuje	 zasady	
nauk	 pedagogicznych,	 a	 także	 zobowiązania	 wynikające	 z	Międzynarodowej	 Konwencji	
Praw	 Dziecka,	 kierując	 się	 dobrem	 uczniów,	 troską	 o	 ich	 zdrowie,	 poszanowaniem	 ich	
godności	osobistej.	

3. Szkoła	realizuje	następujące	cele	i	zadania:	
1) w	 zakresie	 podtrzymywania	 poczucia	 tożsamości	 narodowej,	 kulturowej,	 językowej		

i	religijnej:	
a) wpajanie	zasad	tolerancji	dla	odmienności	narodowej	i	religijnej,	
b) swobodny	wybór	uczestnictwa	w	katechizacji	oraz	w	obrzędach	religijnych,	
c) swobodne	 wyrażanie	 myśli	 i	 przekonań	 światopoglądowych	 oraz	 religijnych	

nienaruszających	dobra	innych	osób;	
2) w	zakresie	udzielania	uczniom	pomocy	psychologiczno	–	pedagogicznej:	

a) indywidualną	opiekę	pedagogiczną	i	psychologiczną,	
b) udzielanie	 porad	 i	 pomocy	 uczniom	 mającym	 trudności	 w	 kontaktach	

rówieśniczych	i	środowiskowych,	
c) objęcie	ucznia	specjalistyczną	pomocą	np.	logopedyczną,	terapeutyczną;	

3) w	zakresie	umożliwiania	rozwijania	zainteresowań	uczniów	poprzez:	
a) tworzenie	kół	zainteresowań,	
b) prace	indywidualne	z	uczniem	zdolnym,	umożliwianie	mu	realizacji	indywidualnego	

programu	lub	toku	nauki,	
c) proponowanie	uczniom	dodatkowych	zadań,	
d) organizowanie	zajęć	w	zakresie:	pomocy	w	nauce,	przygotowania	do	egzaminów,	

konkursów	czy	olimpiad	przedmiotowych;	
4) w	zakresie	sprawowania	indywidualnej	opieki	nad	uczniami:	

a) prowadzenie	 diagnozy	 środowiska	 ucznia	 i	 rozpoznawanie	 potencjalnych	
możliwości	oraz	indywidualnych	potrzeb	ucznia,	jak	i	możliwości	ich	zaspokajania,	

b) organizowanie	zajęć	integracyjnych,	
c) zapewnianie	okresu	adaptacyjnego	w	pierwszym	miesiącu	nauki,	
d) współpracę	z	poradnią	psychologiczno-pedagogiczną,	
e) współpracę	 z	 placówkami	 i	 instytucjami	 działającymi	 na	 rzecz	 pomocy	 rodzinie		

i	dziecku,	
f) współpracę	z	organami	policji	i	straży	miejskiej,	
g) zapewnianie	możliwości	korzystania	z	pomocy	pedagoga	i	psychologa	szkolnego,	
h) umożliwianie	uzyskiwania	pomocy	materialnej,	
i) zapewnienie	opieki	świetlicowej;	
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5) w	 zakresie	 bezpieczeństwa	 uczniów,	 ochrony	 ich	 zdrowia,	 podnoszenia	 poziomu	
dyscypliny	 w	 szkole,	 ochrony	 przed	 przemocą,	 uzależnieniami,	 demoralizacją	 oraz	
innymi	przejawami	patologii	społecznej:	
a) objęcie	budynku	oraz	terenu	szkoły	monitoringiem	wizyjnym,	
b) pełnienie	 przez	 nauczycieli	 dyżurów	 przed	 rozpoczęciem	 zajęć	 lekcyjnych	 oraz		

w	trakcie	przerw	między	zajęciami	zgodnie	z	harmonogramem,	
c) zapewnianie	ciągłego	nadzoru	pedagogicznego	na	zajęciach	obowiązkowych	oraz	

na zajęciach	pozalekcyjnych,	
d) przestrzeganie	 zasad	 bezpieczeństwa	 na	 wycieczkach	 szkolnych	 zgodnie		

z	odrębnymi przepisami,	
e) omawianie	zasad	bezpieczeństwa	na	zajęciach	z	wychowawcą,	
f) szkolenie	wszystkich	pracowników	szkoły	w	zakresie	bhp	i	ppoż.,	
g) uwzględnianie	w	tygodniowym	rozkładzie	zajęć	równomiernego	rozłożenia	lekcji,	
h) dostęp	 do	 Internetu	 zabezpieczonego	 przed	 treściami,	 które	 mogą	 stanowić	

zagrożenie	dla	prawidłowego	rozwoju	psychicznego	uczniów,	
i) umieszczanie	w	salach	o	zwiększonym	ryzyku	wypadku	regulaminów	pomieszczeń,	
j) ustalanie	zasad	i	regulaminów	związanych	z	funkcjonowaniem	szkoły,	zapoznanie	
 z	nimi	całą	społeczność	szkolną	i	skuteczne	ich	przestrzeganie,	

k) rozwiązywanie	problemów	poprzez	prowadzenie	rozmów,	mediacji,	
l) zwracanie	 uwagi	 na	 prawidłowe	 odżywianie	 uczniów	 oraz	 wykorzystanie	 czasu	

wolnego,	
m) prowadzenie	 dla	 nauczycieli,	 uczniów	 i	 ich	 rodziców	 warsztatów	 i	 spotkań	

tematycznych	 dotyczących	 uzależnień,	 cyberprzemocy	 i	 innych	 zagrożeń	
współczesnego	świata;	

6) w	zakresie	edukacji	patriotycznej	i	obywatelskiej:	
a) organizowanie	 wycieczek	 edukacyjnych	 do	 miejsc	 poświęconych	 pamięci	

narodowej,	
b) kształtowanie	 świadomości	 obywatelskiej	 poprzez	 udział	 w	 uroczystościach	

szkolnych	i	państwowych,	
c) przygotowanie	 uczniów	 do	 świadomego,	 aktywnego	 i	 odpowiedzialnego	

uczestnictwa	w	życiu	społecznym;	
7) w	 zakresie	 tworzenia	 optymalnych	 warunków	 realizacji	 działalności	 dydaktycznej,	

wychowawczej	i	opiekuńczej,	zapewnienia	każdemu	uczniowi	warunków	niezbędnych	
do	jego	rozwoju,	podnoszenia	jakości	pracy	szkoły	i	jej	rozwoju	organizacyjnego;	

8) w	zakresie	organizowania	wolontariatu	w	szkole:	
a) zapoznanie	uczniów	z	ideą	wolontariatu	oraz	jego	propagowanie,	
b) uczenie	postaw	szacunku	i	tolerancji	wobec	drugiego	człowieka,	
c) uczenie	niesienia	bezinteresownej	pomocy	w	środowisku	szkolnym	i	poza	szkołą,	
d) uwrażliwianie	na	cierpienie,	samotność	i	potrzeby	innych,	
e) kształtowanie	postaw	prospołecznych,	
f) h)	podejmowanie	działań	na	rzecz	środowiska	przy	współpracy	z	PCK,	Caritas	oraz	
 z	instytucjami	działającymi	na	rzecz	innych	osób;	
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9) w	zakresie	promocji	i	ochrony	zdrowia:	
a) promowanie	zdrowego	stylu	życia	i	aktywnego	spędzania	czasu	wolnego,	
b) propagowanie	zdrowej	żywności	sprzyjającej	prawidłowemu	rozwojowi	fizycznemu	

ucznia,	
c) udział	 uczniów	 w	 konkursach,	 projektach	 poświęconych	 tematyce	 promocji		

i	ochrony	zdrowia,	
d) promowanie	zbiórki	odpadów	i	segregacji	śmieci;	

10) w	zakresie	doradztwa	zawodowego:	
a) systematyczne	 diagnozowanie	 potrzeb	 uczniów	 w	 zakresie	 doradztwa	

zawodowego,	
b) pomoc	uczniom	w	planowaniu	ścieżki	kształcenia	i	kariery	zawodowej,	
c) prowadzenie	 zajęć	 związanych	 z	poznaniem	samego	 siebie,	 swoich	umiejętności		

i	 predyspozycji	 oraz	 zajęć	 związanych	 z	 wyborem	 kierunku	 kształcenia	 i	 kariery	
zawodowej.	

§	4	
4. Cele	i	zadania	szkoły	realizowane	są	poprzez:	

1) realizację	szkolnego	zestawu	programów	nauczania,	
2) organizację	form	pracy	pozalekcyjnej	i	pozaszkolnej,	
3) organizację	pomocy	terapeutycznej	dla	uczniów	z	trudnościami	dydaktycznymi,	
4) organizację	nauczania	indywidualnego	i	specjalnego,	
5) realizację	szkolnego	programu	wychowawczo	–	profilaktycznego,	
6) realizację	wewnątrzszkolnych	zasad	oceniania,	
7) organizację	zajęć	świetlicowych	oraz	umożliwienie	spożywania	posiłków,	
8) prowadzenie	zajęć	wychowawczo	–	opiekuńczych,	
9) współdziałanie	szkoły	z	rodzicami,	
10) systematyczne	diagnozowanie	i	monitorowanie	osiągnięć	uczniów,	
11) organizowanie	 dyżurów	 nauczycielskich	 przed	 zajęciami	 i	 podczas	 przerw	

międzylekcyjnych,	
12) organizowanie	 innych	 form	 zajęć	 i	 opieki	 nad	uczniami	w	 zależności	 od	 ich	potrzeb		

i	możliwości	finansowych	szkoły,	
13) współpracę	ze	środowiskiem	lokalnym.	

	
ORGANY	SZKOŁY	I	ICH	KOMPETENCJE	

Organami	szkoły	są:	
1. dyrektor	szkoły;	
2. rada	pedagogiczna;	
3. samorząd	uczniowski;	
4. rada	rodziców.	

§	5	
Dyrektor	szkoły	
1. Dyrektor	szkoły	kieruje	działalnością	szkoły	oraz	reprezentuje	ją	na	zewnątrz.	
2. Do	zadań	dyrektora	szkoły	należy	w	szczególności:	

1) kierowanie	bieżącą	działalnością	dydaktyczno-wychowawczą	i	opiekuńczą	szkoły;	
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2) sprawowanie	nadzoru	pedagogicznego	nad	działalnością	nauczycieli	i	wychowawców;	
3) sprawowanie	 opieki	 nad	 uczniami	 i	 wychowankami	 oraz	 stwarzanie	 warunków	

harmonijnego	rozwoju	psychofizycznego	poprzez	aktywne	działanie	prozdrowotne;	
4) powierzanie	stanowiska	wicedyrektora	i	innych	stanowisk	kierowniczych	w	szkole;	
5) zatrudnianie	 i	 zwalnianie	 nauczycieli	 i	 pracowników	 niepedagogicznych	 zgodnie		

z	odrębnymi	 przepisami;	
6) przyznawanie	nagród	i	wymierzanie	kar	pracownikom	szkoły;	
7) występowanie	z	wnioskami,	po	zasięgnięciu	opinii	Rady	Szkoły	i	Rady	Pedagogicznej,		

w	 sprawach	 odznaczeń,	 nagród	 i	 innych	 wyróżnień	 dla	 nauczycieli	 i	 innych	
pracowników szkoły;	

8) przewodniczenie	radzie	pedagogicznej;	
9) realizowanie	 uchwał	 rady	 pedagogicznej	 podjętych	 w	 ramach	 ich	 kompetencji	

stanowiących;	
10) dysponowanie	środkami	określonymi	w	planie	finansowym	szkoły;	
11) zarządzanie	funduszem	socjalnym	szkoły;	
12) współdziałanie	ze	szkołami	wyższymi	w	organizacji	praktyk	pedagogicznych;	
13) wykonywanie	 zadań	 związanych	 z	 zapewnieniem	 bezpieczeństwa	 uczniom		

i	nauczycielom	w czasie	zajęć	organizowanych	przez	szkołę;	
14) nadzorowanie	 realizacji	 zaleceń	 wynikających	 z	 orzeczenia	 o	 potrzebie	 kształcenia	

specjalnego	ucznia;	
15) dbanie	o	właściwą	atmosferę	i	dyscyplinę	pracy;	
16) opracowywanie	arkusza	organizacyjnego	szkoły;	
17) dokonywanie	oceny	pracy	nauczycieli;	
18) organizowanie	 procedury	 awansu	 zawodowego	 nauczycieli,	 zgodnie	 z	 odrębnymi	

przepisami;	
19) wykonywanie	innych	zadań	wynikających	z	przepisów	szczególnych.	

§	6	
Rada	pedagogiczna	
1. Rada	pedagogiczna	 jest	 kolegialnym	organem	szkoły	 realizującym	zadania	dydaktyczne,	

wychowawcze	 i	 opiekuńcze,	wynikające	 z	 przepisów	 prawa,	 statutu	 szkoły	 oraz	 innych	
regulaminów	wewnątrzszkolnych.	

2. Rada	 pedagogiczna	 uchwala	 regulamin	 swojej	 działalności,	 który	 musi	 być	 zgodny		
z	przepisami	prawa	oraz	niniejszym	statutem.	

3. W	skład	rady	pedagogicznej	wchodzą:	dyrektor	szkoły	 i	wszyscy	nauczyciele	zatrudnieni		
w	szkole.	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	wychowawcza	lub	rozszerzanie	i	wzbogacanie	form	działalności	dydaktycznej,	
wychowawczej	i	opiekuńczej	szkoły.	

4. Do	kompetencji	stanowiących	rady	pedagogicznej	należy:	
1) zatwierdzanie	planów	pracy	szkoły;	
2) podejmowanie	uchwał	w	sprawie	wyników	klasyfikacji	i	promocji	uczniów;	
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3) podejmowanie	 uchwał	 w	 sprawie	 eksperymentów	 pedagogicznych	 w	 szkole	 po	
zaopiniowaniu	ich	projektów	przez	radę	rodziców;	

5. Rada	pedagogiczna	przygotowuje	projekt	statutu	szkoły	albo	jego	zmian.	
6. Rada	 pedagogiczna	może	 wystąpić	 z	 wnioskiem	 o	 odwołanie	 nauczyciela	 ze	 stanowiska	

dyrektora	lub	z	innego	stanowiska	kierowniczego	w	szkole.	
7. Rada	pedagogiczna	opiniuje	w	szczególności:	

1) organizację	pracy	szkoły,	w	tym	zwłaszcza	tygodniowy	rozkład	zajęć	edukacyjnych;	
2) projekt	planu	finansowego	szkoły;	
3) wnioski	 dyrektora	 szkoły	 o	 przyznanie	 nauczycielom	 odznaczeń,	 nagród	 i	 innych	

wyróżnień;	
4) propozycje	dyrektora	szkoły	w	sprawach	przydziału	nauczycielom	stałych	prac	i	zajęć	

w	ramach	wynagrodzenia	zasadniczego	oraz	dodatkowo	płatnych	zajęć	dydaktycznych,	
wychowawczych	i	opiekuńczych;	

8. Uchwały	rady	pedagogicznej	podejmowane	są	zwykłą	większością	głosów,	w	obecności	co	
najmniej	połowy	jej	członków.	

9. Zebrania	Rady	Pedagogicznej	są	protokołowane	i	mają	charakter	poufny.	
§	7	

Samorząd	uczniowski	
1. Samorząd	uczniowski,	zwany	dalej	„samorządem”	tworzą	wszyscy	uczniowie	szkoły.	
2. Zasady	wybierania	i	działania	organów	samorządu	określa	regulamin	samorządu.	
3. Regulamin	samorządu	nie	może	być	sprzeczny	z	przepisami	prawa	niniejszym	statutem.	
4. Samorząd	może	przedstawiać	 radzie	 rodziców,	 radzie	pedagogicznej	 i	dyrektorowi	 szkoły	

wnioski	i	opinie	we	wszystkich	sprawach	szkoły,	a	w	szczególności	dotyczących	realizacji	
podstawowych	praw	uczniowskich,	takich	jak:	
1) prawo	 do	 zapoznania	 się	 z	 programem	 nauczania,	 z	 jego	 treściami,	 celami	 oraz	

stawianymi	wymaganiami;	
2) prawo	do	jawnej	i	umotywowanej	oceny	postępów	w	nauce	i	zachowaniu;	
3) prawo	do	organizacji	życia	szkolnego;	
4) prawo	 organizowania	 działalności	 kulturalnej,	 oświatowej,	 sportowej	 oraz	

rozrywkowej	 zgodnie	 z	 własnymi	 potrzebami	 i	 możliwościami	 organizacyjnymi		
w	porozumieniu	z	dyrektorem	szkoły;	

5) prawo	wyboru	nauczycieli	pełniących	rolę	opiekuna	samorządu;	
5. Samorząd	ponadto	zajmuje	stanowisko	w	niektórych	sprawach	uczniowskich,	gdzie	podjęcie	

decyzji	przez	inne	organy	jest	ustawowo	związane	z	zasięgnięciem	opinii	tego	organu.	
6. Samorząd	 w	 porozumieniu	 z	 dyrektorem	 szkoły	 może	 podejmować	 działania	 z	 zakresu	

wolontariatu.	
§	8	

Rada	rodziców	
1. W	szkole	działa	rada	rodziców,	która	reprezentuje	ogół	rodziców	uczniów.	
2. W	 skład	 rady	 rodziców	 wchodzą	 po	 jednym	 przedstawicielu	 rad	 oddziałowych,	

wybranych	w	tajnych	wyborach.	
3. Rada	rodziców	uchwala	regulamin	swojej	działalności,	w	którym	określa	w	szczególności:	
1) wewnętrzną	strukturę	i	tryb	pracy	rady;	
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2) szczegółowy	tryb	przeprowadzania	wyborów	do	rad	rodziców;	
4. Rada	 rodziców	 może	 występować	 do	 dyrektora	 szkoły	 i	 innych	 organów	 szkoły	 z	

wnioskami	i	opiniami	we	wszystkich	sprawach	szkoły.	
5. Do	kompetencji	rady	rodziców	należy:	
1) uchwalanie	 w	 porozumieniu	 z	 radą	 pedagogiczną	 programu	 wychowawczo-	

profilaktycznego	szkoły;	
2) opiniowanie	projektu	planu	finansowego	składanego	przez	dyrektora	szkoły;	
3) delegowanie	przedstawicieli	do	komisji	konkursowej	na	stanowisko	dyrektora	szkoły,	

zgodnie	z	odrębnymi	przepisami;	
4) opiniowanie	pracy	nauczycieli	ubiegających	się	o	kolejny	stopień	awansu	zawodowego,	

zgodnie	z	odrębnymi	przepisami.	
W	celu	wspierania	działalności	statutowej	szkoły	rada	rodziców	może	gromadzić	fundusze	z	
dobrowolnych	składek	rodziców	oraz	innych	źródeł.	Zasady	wydatkowania	funduszy	określa	
regulamin	rady	rodziców.	
	

ZASADY	WSPÓŁDZIAŁANIA	ORGANÓW	SZKOŁY	
ORAZ	SPOSÓB	ROZWIĄZYWANIA	SPORÓW	MIĘDZY	NIMI	

§	9	
1. Każdy	z	organów	szkoły	ma	zapewnioną	możliwość	swobodnego	działania	i	podejmowania	

decyzji	w	granicach	swoich	kompetencji	określonych	ustawa	̨	i	statutem	szkoły.	
2. Wszystkie	organy	szkoły	mają	obowiązek	współpracy	między	sobą	i	wykonywania	swoich	

uprawnień	z	poszanowaniem	praw	pozostałych	organów	szkoły.	
3. W	 celu	 skutecznej	 współpracy	 zapewnia	 się	 bieżącą	 wymianę	 informacji	 pomiędzy	

organami	szkoły	w	podejmowanych	i	planowanych	działaniach	i	decyzjach.	
4. Koordynatorem	 współdziałania	 poszczególnych	 organów	 jest	 dyrektor	 szkoły,	 który	

zapewnia	 każdemu	organowi	możliwość	 swobodnego	 działania	 i	 podejmowania	 decyzji		
w	ramach	swoich	kompetencji	oraz	umożliwia	bieżącą	wymianę	informacji.	

§	10	
1. W	przypadku	sporu	między	radą	pedagogiczną,	samorządem	uczniowskimi	radą	rodziców:	

1) prowadzenie	 mediacji	 w	 sprawie	 spornej	 i	 podejmowanie	 ostatecznych	 decyzji	
należy	do	dyrektora	szkoły;	

2) przed	 rozstrzygnięciem	 sporu	 dyrektor	 szkoły	 jest	 zobowiązany	 zapoznać	 się	 ze	
stanowiskiem	każdej	ze	stron,	zachowując	bezstronność	w	ocenie	tych	stanowisk;	

3) dyrektor	 szkoły	 podejmuje	 działanie	 na	 pisemny	wniosek	 któregoś	 z	 organów	 –	
strony	sporu;	

4) o	swoim	rozstrzygnięciu	wraz	z	uzasadnieniem	dyrektor	szkoły	informuje	na	piśmie	
zainteresowanych	w	ciągu	14	dni	od	złożenia	wniosku.	

2. W	 przypadku	 sporu	 między	 organami	 szkoły,	 w	 którym	 stroną	 jest	 dyrektor	 szkoły,	
powoływany	jest	zespół	mediacyjny.	W	skład	zespołu	mediacyjnego	wchodzi	po	jednym	
przedstawicielu	organów	szkoły,	a	dyrektor	szkoły	wyznacza	swojego	przedstawiciela	do	
pracy	w	zespole.	

3. Zespół	 mediacyjny	 w	 pierwszej	 kolejności	 prowadzi	 postępowanie	 mediacyjne,		
a	w	przypadku	niemożności	rozwiązania	sporu	podejmuje	decyzję	w	drodze	głosowania.	
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4. Strony	 sporu	 są	 zobowiązane	 przyjąć	 rozstrzygnięcie	 zespołu	 mediacyjnego	 jako	
rozwiązanie	ostateczne.	

ORGANIZACJA	PRACY	SZKOŁY	
§	11	

Ogólne	zasady	funkcjonowania	szkoły	
1. Terminy	 rozpoczynania	 i	 kończenia	 zajęć	 dydaktyczno	 –	 wychowawczych,	 przerw	

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

2. Terminy	 rozpoczynania	 i	 kończenia	 zajęć	 dydaktyczno	 –	 wychowawczych,	 przerw	
świątecznych	oraz	ferii	zimowych	i	 letnich	określają	przepisy	w	sprawie	organizacji	roku	
szkolnego.	

3. Struktura	organizacyjna	szkoły	obejmuje	klasy	I	–	VIII.	
4. W	szkole	funkcjonuje	oddział	integracyjny	oraz	oddział	edukcyjno	–	terapeutyczny.	
5. Podstawową	 jednostką	 organizacyjną	 jest	 oddział,	 którym	 opiekuje	 się	 nauczyciel	 –	

wychowawca.	
6. Oddział	można	dzielić	 na	 grupy	na	 zajęciach	 z	 języków	obcych,	wychowania	 fizycznego		

i	informatyki.	
7. Godzina	lekcyjna	trwa	45	minut.	
8. Czas	 trwania	 poszczególnych	 zajęć	 edukacyjnych	 w	 klasach	 I-III	 ustala	 nauczyciel	

prowadzący	te	zajęcia,	zachowując	ogólny	tygodniowy	czas	zajęć.	
9. Zajęcia	 dodatkowe	 organizowane	 są	 w	 ramach	 posiadanych	 przez	 szkołę	 środków	

finansowych.	
10. Dyrektor	szkoły,	biorąc	pod	uwagę	warunki	 lokalowe	 i	możliwości	organizacyjne	szkoły,	

ustala	 w	 danym	 roku	 szkolnym	 dodatkowe	 dni	 wolne	 od	 zajęć	 dydaktyczno-
wychowawczych.	

§	12	
1. Szczegółową	organizację	nauczania,	wychowania	i	opieki	w	danym	roku	szkolnym	określa	

arkusz	organizacji	szkoły	opracowany	przez	dyrektora	szkoły	z	uwzględnieniem	ramowych	
planów	nauczania.	

2. W	arkuszu	organizacji	 szkoły	 zamieszcza	 się	w	 szczególności	 liczbę	pracowników	 szkoły	
łącznie	 z	 liczbą	 stanowisk	 kierowniczych,	 ogólną	 liczbą	 godzin	 przedmiotów	 i	 zajęć	
obowiązkowych	 oraz	 liczbę	 godzin	 przedmiotów	 nadobowiązkowych	 w	 tym	 kół	
zainteresowań	 i	 innych	 zajęć	pozalekcyjnych	 finansowanych	 ze	 środków	przydzielonych	
przez	organ	prowadzący	szkołę.	

§	13	
1. Organizację	 stałych,	 obowiązkowych	 i	 nadobowiązkowych	 zajęć	 dydaktycznych		

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

2. Tygodniowy	rozkład	zajęć	klas	I	–	III	szkoły	podstawowej	określa	ogólny	przydział	czasu	na	
zajęcia	 edukacyjne	 wyznaczone	 ramowym	 planem	 nauczania.	 Szczegółowy	 rozkład	
dzienny	zajęć	ustala	nauczyciel.	
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§	14	
Podstawowymi	formami	działalności	dydaktyczno-wychowawczej	szkoły	są:	
1. obowiązkowe	 zajęcia	 edukacyjne,	 do	 których	 zalicza	 się	 zajęcia	 edukacyjne	 z	 zakresu	

kształcenia	ogólnego;	
2. dodatkowe	zajęcia	edukacyjne,	do	których	zalicza	się:	

1) zajęcia	 z	 języka	 obcego	 nowożytnego	 innego	 niż	 język	 obcy	 nowożytny	 nauczany		
w	ramach	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych,	

2) zajęcia,	 dla	 których	 nie	 została	 ustalona	 podstawa	 programowa,	 lecz	 program	
nauczania	tych	zajęć	został	włączony	do	szkolnego	zestawu	programów	nauczania,	

3) zajęcia	rewalidacyjne	dla	uczniów	niepełnosprawnych,	
4) zajęcia	prowadzone	w	ramach	pomocy	psychologiczno-pedagogicznej,	
5) zajęcia	rozwijające	zainteresowania	i	uzdolnienia	uczniów;	

3. w	szkole	organizuje	się	naukę	religii	i	etyki	zgodnie	z	odrębnymi	przepisami;	
4. szkoła	może	prowadzić	również	inne	niż	wymienione	zajęcia	edukacyjne.	

§	15	
1. Szkoła	 przyjmuje	 studentów	 szkół	 wyższych	 kształcących	 nauczycieli	 na	 praktyki	

pedagogiczne	 i	 nauczycielskie	 na	 podstawie	 pisemnego	 porozumienia	 zawartego	
pomiędzy	dyrektorem	lub	–	za	jego	zgodą,	z	poszczególnymi	nauczycielami	czy	zakładem	
kształcenia	nauczycieli	lub	szkołą	wyższą.	

2. Koszty	związane	z	przebiegiem	praktyk	pokrywa	zakład	kierujący	na	praktykę.	
3. Dyrektor	szkoły	wyznacza	nauczyciela,	który	sprawować	będzie	opiekę	nad	praktykantem.	

§	16	
Zasady	organizacji	zespołów	nauczycielskich	
1. Dyrektor	szkoły	tworzy	zespoły	do	realizacji	zadań	statutowych	szkoły,	w	zależności	od	

potrzeb	programowych	i	zadań	szkoły.	
2. Pracą	zespołu	kieruje	przewodniczący	powołany	przez	dyrektora.	
3. Zespół	określa	plan	pracy	i	zadania	do	realizacji	w	danym	roku	szkolnym.	
4. Zespoły	spotykają				się	według	opracowanego	harmonogramu.	
5. Spotkania	zespołów	są	protokołowane.		
6. Podsumowanie	 pracy	 zespołu	 odbywa	 się	 podczas	 ostatniego	w	 danym	 roku	 szkolnym	

zebrania	rady	pedagogicznej.	
7. Do	zadań	zespołów	należy:	

1) przygotowanie	szkolnego	zestawu	programów	nauczania	dostosowanych	do	
możliwości	rozwojowych	uczniów	w	danym	oddziale;	

2) przedstawienie	dyrektorowi	szkoły	propozycji	podręczników	i	materiałów	
ćwiczeniowych;	

3) zgłaszanie	propozycji	do	planu	pracy	szkoły;	
4) realizacja	i	ewaluacja	zadań	ujętych	w	planie	pracy	szkoły;	
5) opracowanie	Indywidualnego	programu	edukacyjno-terapeutycznego	(IPET)	dla	

ucznia	z	orzeczeniem	o	kształceniu	specjalnym,	
6) opracowanie	z	nauczycielami	uczącymi	w	jednym	oddziale	spójnej	strategii	pracy	

wychowawczej	w	oparciu	o	program	wychowawczo	-	profilaktyczny	szkoły;	
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7) Opracowanie	(modyfikacja)	szkolnego	programu	wychowawczo	–	profilaktycznego,	
koncepcji	pracy	szkoły,	statutu	itd.	przy	współpracy	z	rodzicami	uczniów;	

8. O	wyborze	podręczników	decydują	zespoły	nauczycielskie.	W	przypadku	braku	
porozumienia	w	zespole	nauczycielskim	decyzję	podejmuje	dyrektor.	

§	17	
Świetlica	szkolna	
1. Dla	 uczniów,	 którzy	 muszą	 dłużej	 przebywać	 w	 szkole	 ze	 względu	 na	 czas	 pracy	 ich	

rodziców	lub	inne	ważne	okoliczności	wymagające	zapewnienia	uczniowi	opieki,	w	szkole	
zorganizowana	jest	świetlica	szkolna.	

2. Godziny	pracy	świetlicy	szkolnej	na	dany	rok	szkolny	ustala	dyrektor	szkoły,	uwzględniając	
tygodniowy	 rozkład	 zajęć,	 potrzeby	 rodziców	 i	 uczniów	 korzystających	 z	 zajęć	
świetlicowych.	

3. Godziny	 pracy	 świetlicy	 podawane	 są	do	 publicznej	 wiadomości	 na	 początku	 roku	
szkolnego.	

4. Wniosek	 o	 zapisanie	 dziecka	 do	 świetlicy	 składają	 rodzice	 do	 sekretariatu	 szkoły	 lub	
kierownik	świetlicy.	Wzór	obowiązującego	wniosku	określa	dyrektor	szkoły.	

5. Rodzice	 i	 uczniowie	 mają	 obowiązek	 zapoznania	 się	 z	 obowiązującym	 w	 świetlicy	
regulaminem.	

6. W	 świetlicy	 prowadzi	 się	 dokumentację	 pracy	 opiekuńczo-wychowawczej	 zgodnie		
z	obowiązującymi	przepisami.	

7. Celem	 działalności	 świetlicy	 jest	 zapewnienie	 dzieciom	 zorganizowanej	 opieki	
wychowawczej,	pomocy	w	nauce,	odpowiednich	warunków	do	nauki	własnej	i	rekreacji	
poprzez:	
1) pomoc	uczniom	w	przygotowaniu	się	do	lekcji,	odrabianiu	zadań	domowych;	
2) wyrównywanie	szans	edukacyjnych;	
3) organizowanie	zajęć	o	charakterze	wychowawczo-profilaktycznym;	
4) organizowanie	 gier	 i	 zabaw	 ruchowych	 oraz	 innych	 form	 kultury	 fizycznej		

w	 pomieszczeniach	 i	 na	 świeżym	 powietrzu,	mających	 na	 celu	prawidłowy	 rozwój	
fizyczny	ucznia;	

5) stwarzanie	 warunków	 organizowania	 kulturalnej	 rozrywki,	 kształtowanie	 nawyków	
kultury	życia	codziennego;	

6) rozwijanie	zainteresowań	i	uzdolnień	poprzez	organizowanie	zajęć	w	tym	zakresie;	
7) wyrabianie	nawyków	higieny,	czystości;	promowanie	zdrowego	stylu	życia;	
8) rozwijanie	samodzielności,	samorządności	i	aktywności	społecznej;	
9) kształtowanie	umiejętności	współdziałania	w	grupie	rówieśniczej;	
10) umożliwienie	udziału	w	imprezach	i	konkursach;	
11) współpracę	z	rodzicami	i	nauczycielami	dzieci	uczęszczających	do	świetlicy	szkolnej,	

także	z	pedagogiem,	psychologiem,	logopedą,	terapeutami	pedagogicznymi;	
12) współpracę	ze	środowiskiem	lokalnym.	

8. W	 planie	 pracy	 uwzględnia	 się	 następujące	 formy	 zajęć:	 czytelnicze,	 plastyczno	 –	
techniczne,	umuzykalniające,	małe	formy	teatralne,	gry	i	zabawy,	zajęcia	rekreacyjno	–	
sportowe,	zajęcia	rozwijające	zainteresowania	i	zdolności.	
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§	18	
Biblioteka	
1. Biblioteka	jest	pracownią	interaktywną,	służącą	realizacji	potrzeb	i	zainteresowań	uczniów,	

zadań	dydaktycznych	i	wychowawczych	szkoły,	doskonalenia	warunków	pracy	 nauczycieli.	
2. Z	biblioteki	mogą	korzystać			uczniowie,	nauczyciele	i	pracownicy	szkoły	oraz	rodzice	uczniów.	
3. W	skład	biblioteki	wchodzą:	

1) wypożyczalnia,	w	której	gromadzi	się,	opracowuje	i	udostępnia	zbiory;	
2) czytelnia,	 w	 której	 udostępnia	 się	 księgozbiór	 podręczny	 na	 miejscu	 oraz	 umożliwia	

użytkownikom	korzystanie	z	łącza	internetowego.	
§	19	

1. Godziny	 pracy	 biblioteki	 są	 ustalane	 przez	 dyrektora	 szkoły	 i	 dostosowywane	 do	
tygodniowego	 rozkładu	 zajęć	 szkoły	 tak,	 aby	 umożliwić	 użytkownikom	 dostęp	 do	
księgozbioru.	

2. Do	zadań	biblioteki	szkolnej	należy:	
1) gromadzenie,	 opracowywanie	 i	 udostępnianie	 zbiorów	 bibliotecznych	 zgodnie		

z	potrzebami	dydaktyczno-wychowawczymi	szkoły;	
2) gromadzenie	 opracowywanie	 i	 udostępnianie	 podręczników,	 materiałów	

edukacyjnych	i	materiałów	ćwiczeniowych;	
3) tworzenie	warunków	do	poszukiwania,	porządkowania	i	wykorzystywania	informacji	

z	różnych	źródeł	oraz	efektywnego	posługiwania	się	technologią	informacyjną;	
4) zaspokajanie	potrzeb	czytelniczych	i	informacyjnych	czytelników;	
5) rozbudzanie	 i	 rozwijanie	 indywidualnych	 zainteresowań	 uczniów	 oraz	 wyrabianie		

i	pogłębianie	u	uczniów	nawyku	czytania	i	uczenia	się;	
6) organizowanie	różnorodnych	działań	rozwijających	wrażliwość	kulturową	i	społeczną;	
7) podejmowanie	różnych	form	pracy	z	zakresu	edukacji	czytelniczej	i	medialnej;	
8) wspomaganie	 nauczycieli	 i	 wychowawców	 w	 realizacji	 zadań	 dydaktyczno	

wychowawczych	i	opiekuńczych;	
9) umożliwienie	doskonalenia	metod	pracy	nauczycieli;	
10) popularyzowanie	wiedzy	pedagogicznej.	

3. Biblioteka	współpracuje	z:	
1) uczniami,	na	zasadach	świadomego	i	aktywnego	ich	udziału,	w	zakresie	rozbudzania		

i	 rozwijania	zainteresowań	czytelniczych,	pogłębiania	 i	wyrabiania	nawyku	czytania		
i	samokształcenia;	

2) nauczycielami	 na	 zasadach	 wzajemnego	 wspierania	 się,	 w	 zakresie	 gromadzenia	
materiałów	 dydaktycznych	 i	 literatury	 przedmiotu,	 organizacji	 zajęć	bibliotecznych,	
organizacji	wspólnych	przedsięwzięć;	

3) wychowawcami,	na	zasadach	wzajemnego	wspierania	się,	w	zakresie	rozpoznawania	
i	rozwijania	potrzeb	i	zainteresowań	czytelniczych	uczniów;	

4) rodzicami,	 na	 zasadach	 partnerstwa,	 w	 zakresie	 przekazywania	 informacji		
o	czytelnictwie,	literaturze	pedagogicznej;	

5) innymi	bibliotekami,	na	zasadach	wzajemnego	wspierania	się,	w	zakresie	wymiany	
doświadczeń,	 organizacji	 lekcji	 bibliotecznych	 i	 innych	 zajęć	 edukacyjnych		
i	kulturalnych;	
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6) instytucjami	kultury	i	stowarzyszeniami	zgodnie	z	potrzebami.	
4. W	bibliotece	przeprowadzana	jest	inwentaryzacja	księgozbioru.	
	

WSPÓŁPRACA	Z	RODZICAMI	
§	20	

1. Szkoła	współpracuje	z	rodzicami	poprzez:	
1) organizację	 zebrań	 poszczególnych	 oddziałów	 wg	 wcześniej	 przedstawionego	

harmonogramu;	
2) prowadzenie	 konsultacji	 dla	 rodziców	 (dni	 otwartych),	 w	 trakcie,	 których	 rodzice	

mogą	uzyskać	informację	na	temat	osiągnięć	swojego	dziecka,	ustalić	z	nauczycielem	
(nauczycielami)	 sposób	 dalszej	 pracy	 z	 dzieckiem,	 uzyskać	 formy	 wsparcia	
pedagogicznego	i	psychologicznego;	

3) włączanie	rodziców	w	realizację	programu	wychowawczo-profilaktycznego	szkoły;	
4) włączanie	w	organizację	imprez	danego	oddziału	i	szkoły;	
5) udzielanie,	przez	nauczycieli,	bieżącej	informacji	na	temat	osiągnięć	ucznia,	wydarzeń	

klasowych	i	szkolnych	za	pośrednictwem	dziennika	elektronicznego;	
6) możliwość	wglądu	przez	rodziców	w	dokumentację	dotyczącą	ich	dziecka.	

2. Rodzice	mają	prawo	do:	
1) wychowania	 dzieci	 zgodnie	 z	 własnymi	 przekonaniami	 w	 duchu	 tolerancji		

i	 zrozumienia	 dla	 innych,	 bez	 dyskryminacji	 wynikającej	 z	 koloru	 skóry,	 rasy,	
narodowości,	wyznania,	płci	oraz	pozycji	ekonomicznej;	

2) uznania	ich	prymatu	jako	„pierwszych	nauczycieli”	swoich	dzieci;	
3) pełnego	dostępu	dla	ich	dzieci	do	wszystkich	działań	edukacyjnych	na	terenie	szkoły	

z	uwzględnieniem	potrzeb	i	możliwości	ich	dziecka;	
4) wszelkich	informacji	dotyczących	ich	dziecka	i	jego	funkcjonowania	w	szkole;	
5) wpływać	 na	 politykę	 oświatową	 realizowaną	w	 szkole	 ich	 dzieci	 za	 pośrednictwem	

rady	rodziców;	
6) wymagania	wysokiej	jakości	usług	edukacyjnych;	
7) zapoznania	 się	 z	 obowiązującymi	 w	 szkole	 dokumentami	 w	 szczególności		

z	wymaganiami	edukacyjnymi	obowiązującymi	na	danym	etapie	edukacji	ich	dziecka,	
zasadami	 wewnątrzszkolnego	 oceniania,	 statutem	 szkoły	 i	 innymi	 dokumentami	
mającymi	wpływ	na	funkcjonowanie	jego	dziecka	w	szkole;	

8) pomocy	psychologiczno-pedagogicznej	na	terenie	szkoły;	
9) do	wyboru	dla	swojego	dziecka	zajęć	pozalekcyjnych	oraz	nadobowiązkowych	takich	

jak:	religia,	etyka,	wychowanie	do	życia	w	rodzinie.	
3. Rodzice	są	zobowiązani	do:	

1) dopełnienia	czynności	związanych	ze	zgłoszeniem	dziecka	do	szkoły;	
2) zapewnienia	regularnego	uczęszczania	dziecka	na	zajęcia	szkolne;	
3) zapewnienia	dziecku	warunków	umożliwiających	przygotowywanie	się	do	zajęć;	
4) informowania	dyrektora	w	obwodzie,	którym	dziecko	mieszka	o	realizacji	obowiązku	

szkolnego;	



Statut	Szkoły	Podstawowej	nr	2	im.	Marii	Skłodowskiej	–	Curie	w	Nowym	Tomyślu	
	

	 -14-	

5) powiadomienia	wychowawcy	o	przewidywanej	dłuższej	nieobecności	ucznia	(np.	pobyt	
w	 sanatorium	 lub	 szpitalu,	 przewlekła	 choroba)	 równocześnie	 z	 rozpoczęciem	
nieobecności,	a	nie	po	powrocie	dziecka	do	szkoły;	

6) usprawiedliwiania	nieobecności	ucznia	w	ciągu	tygodnia	od	jego	powrotu	do	szkoły.	Po	
tym	 terminie	 nieobecności	 traktowane	 są	 przez	 wychowawcę	 jako	
nieusprawiedliwione;	

7) stosuje	się	następujące	formy	usprawiedliwienia	nieobecności	ucznia:	
a) usprawiedliwienie	w	„zeszycie	korespondencji”,	podpisane	przez	rodzica,	
b) usprawiedliwienie	poprzez	moduł	WIADOMOŚCI	w	dzienniku	elektronicznym,	
c) kontakt	osobisty	rodzica	ucznia	z	wychowawcą.	

4. Szkoła	 organizuje	 spotkania	 z	 rodzicami	 stwarzając	możliwość	wymiany	 informacji	 oraz	
dyskusji	na	tematy	wychowawcze:	
1) na	 pierwszym	 spotkaniu	 nowego	 roku	 szkolnego	 zapoznaje	 się	 rodziców		

z	 zamierzeniami	 i	 wymaganiami	 edukacyjnymi	 na	 dany	 rok	 oraz	 z	 zasadami	
klasyfikowania,	oceniania,	promowania	i	trybie	odwołania	od	ustalonej	oceny;	

2) wywiadówki	na	zakończenie	każdego	semestru;	
3) na	wniosek	rodziców	celem	wymiany	doświadczeń	wychowawczych	między	rodzicami.	

	
ORGANIZACJA	STOŁÓWKI	

§	21	
1. W	 ramach	 świetlicy	 szkolnej	 działa	 stołówka,	 w	 której	 umożliwia	 się	 spożycie	 posiłku		

–	obiadu.	
2. Korzystanie	z	posiłków	w	stołówce	szkolnej	jest	odpłatne.	
3. Warunki	 korzystania	 ze	 stołówki	 szkolnej,	 w	 tym	 wysokość	 opłat	 za	 posiłki,	 ustala	

dyrektor	szkoły.	
4. Posiłki	wydawane	w	stołówce	szkolnej	są	ustalane	zgodnie	z	zasadami	zdrowego	żywienia	

wspólnie	przez	kierownika	 świetlicy,	 intendenta,	 kucharza	 i	podawane	do	wiadomości	
korzystających.	

5. W	celu	 zapewnienia	 uczniom	 bezpiecznych	warunków	 spożywania	 posiłków,	 dyrektor	
szkoły	organizuje	w	stołówce	dyżury	nauczycieli,	ustalając	ich	harmonogram.	

6. Ze	stołówki	szkolnej	za	pełną	odpłatnością,	mogą	korzystać	pracownicy	szkoły.	
	

POMOC	PSYCHOLOGICZNO	–	PEDAGOGICZNA	
§	22	

1. Każdy	 uczeń,	 rodzic	 i	 nauczyciel	 może	 skorzystać	 z	 pomocy	 psychologiczno-	
pedagogicznej	w	szkole,	jeżeli	zachodzi	taka	potrzeba.	

2. Pomoc	 psychologiczno-pedagogiczna	 udzielana	 uczniowi	 polega	 na	 rozpoznawaniu		
i	 zaspokajaniu	 indywidualnych	 potrzeb	 rozwojowych	 i	 edukacyjnych	 ucznia	 oraz	
rozpoznawaniu	 indywidualnych	 możliwości	 psychofizycznych	 ucznia	 i	 czynników	
środowiskowych	wpływających	na	jego	funkcjonowanie.	

3. Pomocy	psychologiczno	-	pedagogicznej	w	szkole	uczniom,	udzielają	nauczyciele	oraz	
specjaliści	wykonujący	w	szkole	zadania	z	zakresu	pomocy	psychologiczno-



Statut	Szkoły	Podstawowej	nr	2	im.	Marii	Skłodowskiej	–	Curie	w	Nowym	Tomyślu	
	

	 -15-	

pedagogicznej,	w	szczególności	psycholog,	pedagog,	logopeda,	terapeuta	pedagogiczny,	
doradca	zawodowy.	

4. Pomoc	 psychologiczno-pedagogiczna	 udzielana	 w	 szkole	 rodzicom	 uczniów		
i	nauczycielom	polega	na	wspieraniu	rodziców	i	nauczycieli	w	rozwiązywaniu	problemów	
wychowawczych	 i	 dydaktycznych	 oraz	 rozwijaniu	 ich	 umiejętności	 wychowawczych		
w	 celu	 zwiększenia	 efektywności	 pomocy	 psychologiczno-pedagogicznej	 udzielonej	
uczniom.	

5. Korzystanie	z	pomocy	psychologiczno-pedagogicznej	jest	bezpłatne	i	dobrowolne.	
6. Pomoc	psychologiczno-pedagogiczną	organizuje	dyrektor	szkoły.	
7. Pomoc	 psychologiczno-pedagogiczna	 jest	 organizowana	 i	 udzielana	 we	 współpracy		

z	 rodzicami	 uczniów,	 poradniami	 psychologiczno-pedagogicznymi	 i	 specjalistycznymi,	
placówkami	doskonalenia	nauczycieli	i	innymi	instytucjami	i	podmiotami	zajmującymi	się	
wspieraniem	szkół	w	tym	zakresie.	

8. O	pomoc	psychologiczno-pedagogiczną	może	się	zwrócić	każdy	podmiot	funkcjonujący	w	
szkole.	

9. W	szkole	pomoc	psychologiczno	–	pedagogiczna	jest	udzielana	w	trakcie	bieżącej	pracy		
z	uczniami,	głównie	w	formie	zajęć	rozwijających	zainteresowania	i	uzdolnienia	uczniów,	
zajęć	 dydaktyczno-wyrównawczych,	 zajęć	 korekcyjno-kompensacyjnych,	 logopedycz-
nych,	socjoterapeutycznych	i	innych	zajęć	niezbędnych	do	prawidłowego	funkcjonowania	
ucznia	w	szkole.	

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

§	23	
1. Uczniowi	 objętemu	 kształceniem	 specjalnym	 dostosowuje	 się	 program	 nauczania	 do	

indywidualnych	 potrzeb	 rozwojowych	 i	 edukacyjnych	 oraz	 jego	 możliwości	
psychofizycznych.	 Dostosowanie	 następuje	 na	 podstawie	 opracowanego	 dla	 ucznia	
indywidualnego	programu	edukacyjno-terapeutycznego.	

§	24	
1. Jeżeli	stan	zdrowia	dziecka	uniemożliwia	lub	znacznie	utrudnia	uczęszczanie	do	szkoły	

obejmuje	się	go	indywidualnym	nauczaniem.	
2. Objęcie	 ucznia	 indywidualnym	 nauczaniem	wymaga	 zgody	 organu	 prowadzącego	 i	 jest	

udzielane	na	wniosek	rodziców.	
3. Wniosek,	o	którym	mowa	w	ust.	2,	rodzice	składają	do	dyrektora	szkoły	wraz	z	orzeczeniem	

poradni	 psychologiczno	 –	 pedagogicznej	 o	 konieczności	 objęcia	 ucznia	 indywidualnym	
nauczaniem.	

4. Indywidualne	 nauczanie	 organizuje	 się	 na	 czas	 określony,	 wskazany	 w	 orzeczeniu		
o	potrzebie	indywidualnego	nauczania.	

5. Indywidualne	 nauczanie	 organizuje	 się	 w	 sposób	 zapewniający	 wykonanie	 zaleceń	
określonych	w	orzeczeniu.	

6. W	 indywidualnym	 nauczaniu	 realizuje	 się	 obowiązkowe	 zajęcia	 edukacyjne	 wynikające		
z	ramowego	planu	nauczania	z	dostosowaniem	do	potrzeb	rozwojowych	i	edukacyjnych	
oraz	możliwości	psychofizycznych	ucznia.	
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§	25	
1. Na	wniosek	lub	za	zgodą	rodziców,	po	zasięgnięciu	opinii	rady	pedagogicznej	i	publicznej	

poradni	psychologiczno-pedagogicznej,	w	tym	poradni	specjalistycznej,	dyrektor	szkoły	
może	 zezwolić	uczniowi	 na	 indywidualny	 program	 lub	 tok	 nauki	 oraz	 wyznaczyć	
nauczyciela-opiekuna.	

2. Uczeń	 realizujący	 indywidualny	 tok	 nauki	 jest	 klasyfikowany	 na	 podstawie	 egzaminu	
klasyfikacyjnego.	

3. Uczeń	 objęty	 indywidualnym	 tokiem	 nauki	 może	 realizować	 w	 ciągu	 jednego	 roku	
szkolnego	program	nauczania	z	zakresu	dwóch	lub	więcej	klas	i	może	być	klasyfikowany		
i	promowany	w	czasie	całego	roku	szkolnego.	

4. Z	 wnioskiem	 o	 indywidualny	 program	 lub	 toki	 nauki	 może	 wystąpić	 uczeń	 za	 zgodą	
rodziców,	rodzice	lub	nauczyciel.	

5. W	przypadku	 zezwolenia	 na	 indywidualny	 tok	 nauki,	 umożliwiający	 realizację	w	 ciągu	
jednego	roku	szkolnego	programu	nauczania	z	zakresu	więcej	niż	dwóch	klas,	wymaga	się	
także	pozytywnej	opinii	organu	sprawującego	nadzór	pedagogiczny	nad	szkołą.	

§	26	
1. Dla	 uczniów,	 którzy	 mogą	 uczęszczać	 do	 szkoły,	 ale	 ze	 względu	 na	 trudności		

w	funkcjonowaniu,	które	wynikają	w	szczególności	ze	stanu	zdrowia,	nie	mogą	realizować	
wszystkich	 zajęć	 edukacyjnych	 z	 oddziałem	 organizowana	 jest	 zindywidualizowana	
ścieżka	kształcenia.	

2. Objęcie	 ucznia	 zindywidualizowaną	 ścieżką	 kształcenia	 wymaga	 zasięgnięcia	 opinii	
publicznej	poradni	psychologiczno-pedagogicznej.	

3. Do	wniosku	o	wydanie	opinii	przez	poradnię	psychologiczno-pedagogiczną	dołącza	 się	
dokumentację	określającą:	
1) trudności	w	funkcjonowaniu	ucznia	w	szkole;	
2) wpływ	 przebiegu	 choroby	 na	 funkcjonowanie	 ucznia	 w	 szkole	 oraz	 ograniczenia		

w	zakresie	możliwości	udziału	ucznia	w	zajęciach	edukacyjnych	wspólnie	z	oddziałem	
szkolnym;	

3) opinię	nauczycieli	i	specjalistów	prowadzących	zajęcia	z	uczniem.	
4. Na	wniosek	rodziców	ucznia	z	uwzględnieniem	opinii	publicznej	poradni	psychologiczno-

pedagogicznej,	 dyrektor	 szkoły	 ustala	 tygodniowy	 wymiar	 godzin	 realizowanych	
indywidualnie	z	uczniem.		

5. Zindywidualizowanej	ścieżki	kształcenia	nie	organizuje	się	dla:	
1) uczniów	objętych	kształceniem	specjalnym;	
2) uczniów	objętych	indywidualnym	nauczaniem.		

	
NAUCZYCIELE	I	INNI	PRACOWNICY	SZKOŁY	

§	27	
1. Obowiązki	nauczyciela	

Do	zadań	nauczyciela,	w	szczególności	należy:	
1) Rozpoznawanie	indywidualnych	potrzeb	rozwojowych	i	edukacyjnych	oraz	możliwości	

psychofizycznych	uczniów;	
2) Określanie	mocnych	stron,	predyspozycji,	zainteresowań	i	uzdolnień	uczniów;	
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3) Rozpoznawanie	przyczyn	niepowodzeń	edukacyjnych	lub	trudności	w	funkcjonowaniu	
uczniów;	

4) Podejmowanie	działań	sprzyjających	rozwojowi	kompetencji	oraz	potencjału	uczniów	
w	celu	podnoszenia	efektywności	uczenia	się	i	poprawy	ich	funkcjonowania;	

5) zapewnienie	uczniowi	warunków	do	jego	rozwoju;	
6) zapewnienie	wysokiego	poziomu	pracy	dydaktycznej,	wychowawczej	i	opiekuńczej;	
7) prowadzenie	zajęć	zgodnie	z	tygodniowym	rozkładem;	
8) kształtowanie	 u	 uczniów	 oraz	 u	 siebie	 umiejętności	 posługiwania	 się	 technologią	

informatyczną	i	wykorzystywaniem	jej	na	zajęciach	przez	siebie	prowadzonych;	
9) pomoc	uczniom	w	planowaniu	własnego	rozwoju;	
10) umożliwienie	uczniom	osiągania	postępów	i	sukcesów;	
11) uwzględnienie	 w	 swojej	 pracy	 pomocy	 uczniom	 o	 specjalnych	 potrzebach	

edukacyjnych;	
12) zapewnienie	rozwoju	zainteresowań	i	szczególnych	uzdolnień	uczniów;	
13) stosowanie	metod	 pracy	 z	 uczniami,	 które	 są	 odpowiednio	 dobrane,	 zróżnicowane		

i	skuteczne,	celem	pobudzenia	ich	aktywności;	
14) ustalanie	 wymagań	 edukacyjnych,	 precyzyjne	 ich	 określanie	 i	 dostosowywanie	 do	

indywidualnych	możliwości	i	predyspozycji	uczniów;	
15) przestrzeganie	 zasad	 oceniania,	 klasyfikowania	 i	 promowania	 oraz	 zasad	

przeprowadzania	sprawdzianów;	
16) zapewnianie	pełnej	realizacji	podstawy	programowej;	
17) przestrzeganie	praw	dziecka	i	praw	ucznia	oraz	upowszechnianie	wiedzy	na	ich	temat;	
18) realizowanie	programu	wychowawczo-profilaktycznego	szkoły;	
19) ochrona	danych	osobowych	swoich	uczniów;	
20) prawidłowe	 i	 terminowe	 prowadzenie	 dokumentacji	 szkolnej	 zgodnie	 z	 przepisami	

prawa	i	zaleceniami	dyrektora	szkoły.	
2. Nauczyciel	jest	obowiązany:	

1) sprawować	 opiekę	 nad	 uczniami	 w	 szkole	 podczas	 zajęć	 obowiązkowych,	
nadobowiązkowych,	pozalekcyjnych;	

2) rzetelnie	 realizować	 zadania	 związane	 z	 powierzonym	 mu	 stanowiskiem	 oraz	
podstawowymi	 funkcjami	 szkoły:	 dydaktyczną,	 wychowawczą	 i	 opiekuńczą,	 w	 tym	
zadania	 związane	 z	 zapewnieniem	 bezpieczeństwa	 uczniom	 w	 czasie	 zajęć	
organizowanych	przez	szkołę;	

3) brać	udział	w	zebraniach	rady	pedagogicznej;	
4) zachowywać	w	tajemnicy	sprawy	omawiane	podczas	zebrań	rady	pedagogicznej;	
5) systematycznie	 dyżurować,	 zgodnie	 z	 harmonogramem	 dyżurów,	 zapewniając	

uczniom	bezpieczeństwo;	
6) indywidualizować	pracę	z	uczniem	na	zajęciach	edukacyjnych	odpowiednio	do	potrzeb	

rozwojowych	 i	 edukacyjnych	 oraz	 możliwości	 psychofizycznych	 ucznia	 poprzez	
dostosowanie	metod	i	form	pracy	z	uczniem;	

7) przestrzegać	czasu	pracy	ustalonego	w	szkole;	
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8) przestrzegać	 przepisów	 oraz	 zasad	 bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy	 oraz	 przepisów	
przeciwpożarowych	 oraz	 stosować	 się	 do	 wydawanych	 w	 tym	 zakresie	 poleceń		
i	wskazówek	przez	dyrektora	szkoły.	

§	28	
Wychowawca	oddziału	
1. Dyrektor	 szkoły	 powierza	 każdy	 oddział	 szczególnej	 opiece	 wychowawczej	 jednemu		

z	nauczycieli,	zwanemu	dalej	„wychowawcą	oddziału”.	
2. Wychowawca	 oddziału	 pełni	 zasadniczą	 rolę	 w	 systemie	 wychowawczym	 szkoły.	 Jest	

animatorem	życia	zbiorowego	uczniów,	 ich	powiernikiem	i	mediatorem	w	rozstrzyganiu	
wszelkich	kwestii	spornych.	

3. Formy	spełniania	zadań	przez	wychowawcę	oddziału	powinny	być	dostosowane	do	wieku	
uczniów,	ich	potrzeb	oraz	warunków	środowiskowych	szkoły.	

4. Do	obowiązków	wychowawcy	oddziału	należy	w	szczególności:	
1) podejmowanie	 działań	 kształtujących	 osobowość	 uczniów,	 ich	 rozwój	 intelektualny		

i	emocjonalny;	
2) umiejętne	kontrolowanie	i	korygowanie	procesu	przygotowania	uczniów	do	pełnienia	

odpowiedzialnych	ról	w	życiu	dorosłym;	
3) utrzymywanie	 indywidualnych	 kontaktów	 z	 rodzicami	 ucznia	 w	 celu	 ustalenia	 jego	

potrzeb	wychowawczo	-	opiekuńczych;	
4) informowanie	 rodziców	 o	 zagrożeniach,	 trudnościach	 edukacyjnych	 czy	

wychowawczych;	
5) poinformowanie	rodziców	o	stałych	terminach	spotkań	z	rodzicami	oraz	konsultacjach	

na pierwszym	zebraniu	w	danym	roku	szkolnym;	
6) prowadzenie	dokumentacji	wychowawczej	zgodnie	z	zaleceniami	dyrektora	szkoły;	
7) opracowywanie	i	realizacja	planu	pracy	wychowawczej;	

5. Wychowawca	oddziału,	w	 swoich	działaniach,	 ściśle	współpracuje	 z	 dyrektorem	 szkoły,	
pedagogiem	 szkolnym,	 psychologiem,	 nauczycielami	 przedmiotów	 uczących	 w	 danym	
oddziale	i	rodzicami	uczniów.	

6. Wychowawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 właściwe,	 zgodne	 z	 przepisami	 i	 terminowe	
wykonywanie	obowiązków	określonych	w	zakresie	czynności,	a	w	szczególności:	
1) prawidłowe	 i	 terminowe	 wypełnianie	 dokumentacji:	 dziennika	 elektronicznego,	

arkuszy	ocen,	świadectw	szkolnych	itp.;	
2) kontrolę	frekwencji	tygodniowej	i	miesięcznej;	
3) informowanie	rodziców	ucznia	o	postępach	i	osiągnięciach	szkolnych	wychowanków	

oraz	o	ewentualnych	zagrożeniach;	
4) stworzenie	 odpowiednich	 warunków	 zapewniających	 bezpieczeństwo	 uczniom	

biorącym	udział	w	wycieczkach,	imprezach	i	spotkaniach	organizowanych	poza	szkołą;	
nadzorowanie	 przestrzegania	 przez	 wszystkich	 uczestników	 obowiązujących	 zasad	
oraz	bezpieczeństwa	i	higieny.	

§	29	
1. Obowiązki	nauczyciela	–	bibliotekarza	

1) gromadzenie,	 opracowywanie	 i	 udostępnianie	 zbiorów	 bibliotecznych	 zgodnie		
z	potrzebami	dydaktyczno-wychowawczymi	szkoły;	
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2) gromadzenie	 opracowywanie	 i	 udostępnianie	 podręczników,	 materiałów	
edukacyjnych	i	materiałów	ćwiczeniowych;	

3) tworzenie	warunków	do	poszukiwania,	porządkowania	 i	wykorzystywania	 informacji		
z	różnych	źródeł	oraz	efektywnego	posługiwania	się	technologią	informacyjną;	

4) zaspokajanie	potrzeb	czytelniczych	i	informacyjnych	czytelników;	
5) rozbudzanie	 i	 rozwijanie	 indywidualnych	 zainteresowań	 uczniów	 oraz	 wyrabianie		

i	pogłębianie	u	uczniów	nawyku	czytania	i	uczenia	się;	
6) organizowanie	różnorodnych	działań	rozwijających	wrażliwość	kulturową	i	społeczną;	
7) podejmowanie	różnych	form	pracy	z	zakresu	edukacji	czytelniczej	i	medialnej;	
8) wspomaganie	 nauczycieli	 i	 wychowawców	 w	 realizacji	 zadań	 dydaktyczno-

wychowawczych	i	opiekuńczych;	
9) popularyzowanie	wiedzy	pedagogicznej.	

§	30	
7. Obowiązki	wychowawcy	świetlicy	

1) organizowanie	pomocy	w	nauce	i	tworzenie	warunków	do	nauki	własnej	uczniów	oraz	
2) organizowanie	 gier	 i	 zabaw	 ruchowych	 i	 innych	 form	 kultury	 fizycznej,	 zarówno		

w	 pomieszczeniach,	 jak	 i	 na	 wolnym	 powietrzu	 w	 celu	 zapewnienia	 prawidłowego	
rozwoju	fizycznego	dziecka;	

3) ujawnianie	 i	 rozwijanie	 zainteresowań,	 zamiłowań	 i	 uzdolnień	 uczniów	 przez	
organizację	stosownych	zajęć	w	tym	zakresie;	

4) stworzenie	 warunków	 do	 uczestnictwa	 w	 kulturze,	 organizowanie	 kulturalnych	
rozrywek	i	kształtowanie	nawyków	kultury	życia	codziennego	i	zdrowego	stylu	życia;	

5) współdziałanie	z	rodzicami	i	nauczycielami	wychowanków,	a	w	miarę	potrzeb	również	
z	placówkami	upowszechniania	kultury,	sportu	 i	 rekreacji	oraz	z	 innymi	 instytucjami		
i	stowarzyszeniami	funkcjonującymi	w	danym	środowisku;	

6) nadzór	i	opieka	nad	uczniami	dowożonymi	do	szkoły;	
7) nadzór	i	opieka	nad	uczniami	korzystającymi	z	posiłków	w	stołówce	szkolnej;	
8) realizacja	innych	zadań	wynikających	ze	statutu.	

§	31	
1. Nauczyciele	specjaliści	

Do	zadań	nauczyciela	pedagoga	szkolnego	i	psychologa	należy:	
1) prowadzenie	 badań	 i	 działań	 diagnostycznych	 uczniów,	 w	 tym	 diagnozowanie	

indywidualnych	 potrzeb	 rozwojowych,	 edukacyjnych	 i	 wychowawczych	 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;		

2) indywidualna	opieka	pedagogiczna	i	psychologiczna	nad	uczniami;	
3) udzielanie	uczniom	pomocy	w	eliminowaniu	napięć	psychicznych	narastających	na	tle	

niepowodzeń	szkolnych;	
4) udzielanie	porad	i	pomocy	uczniom	mającym	trudności	w	kontaktach	rówieśniczych 	

i	środowiskowych;	
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5) udzielanie	 rodzicom	 i	 nauczycielom	 porad	 ułatwiających	 rozwiązywanie	 trudnych	
problemów	wychowawczych	i	rodzinnych;	

6) koordynowanie	pomocy	przez	 instytucje	 społeczne,	 administracyjne	 i	 inne	placówki	
świadczące	pomoc	społeczną;	

7) prowadzenie	badań	i	działań	diagnostycznych	w	celu	określenia	przyczyn	niepowodzeń	
edukacyjnych	oraz	wspierania	mocnych	stron	ucznia;	

8) podejmowanie	 działań	 z	 zakresu	 profilaktyki	 uzależnień	 i	 innych	 problemów	
związanych	z	etapem	rozwojowym	uczniów;	

9) inicjowanie	 i	 prowadzenie	 działań	 mediacyjnych	 i	 interwencyjnych	 w	 sytuacjach	
kryzysowych;	

10) wspieranie	 nauczycieli	 i	 innych	 specjalistów	 w	 udzielaniu	 pomocy	 psychologiczno-
pedagogicznej;	

11) prowadzenie	 warsztatów	 i	 innych	 form	 pracy	 z	 uczniami	 celem	 wspierania	 działań	
wychowawczych	nauczycieli.	

§	32	
1. Nauczyciel	-	logopeda	

Do	zadań	logopedy	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;		
3) podejmowanie	 działań	 profilaktycznych	 zapobiegających	 powstawaniu	 zaburzeń	

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

§	33	
1. Doradca	zawodowy	

Do	zadań	doradcy	zawodowego	należy:	
1) systematyczne	 diagnozowanie	 zapotrzebowania	 uczniów	 na	 informacje	 edukacyjne	

oraz	zawodowe,	pomoc	w	planowaniu	kształcenia	i	kariery	zawodowej;	
2) gromadzenie,	aktualizacja	i	udostępnianie	informacji	edukacyjnych	oraz	zawodowych	

właściwych	dla	danego	poziomu	kształcenia;	
3) prowadzenie	zajęć	związanych	z	wyborem	kierunku	kształcenia	i	zawodu;	
4) koordynowanie	działalności	informacyjno-doradczej	prowadzonej	przez	szkołę;	
5) współpraca	 z	 innymi	 nauczycielami	 w	 tworzeniu	 i	 zapewnianiu	 ciągłości	 działań		

w	zakresie	doradztwa	edukacyjno-zawodowego.	
§	34	

1. Nauczyciel	-	terapeuta	pedagogiczny	
Do	zadań	terapeuty	pedagogicznego	należy	w	szczególności:		
1) prowadzenie	 badań	 diagnostycznych	 uczniów	 z	 zaburzeniami	 i	 odchyleniami	

rozwojowymi	 lub	 specyficznymi	 trudnościami	 w	 uczeniu	 się	 w	 celu	 rozpoznawania	
trudności	oraz	monitorowania	efektów	oddziaływań	terapeutycznych;		

2) rozpoznawanie	przyczyn	utrudniających	uczniom	aktywne	i	pełne	uczestnictwo	w	życiu	
szkoły;		
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3) prowadzenie	 zajęć	 korekcyjno-kompensacyjnych	 oraz	 innych	 zajęć	 o	 charakterze	
terapeutycznym;		

4) podejmowanie	 działań	 profilaktycznych	 zapobiegających	 niepowodzeniom	
edukacyjnym	uczniów,	we	współpracy	z	rodzicami	uczniów;		

5) wspieranie	nauczycieli,	wychowawców	grup	wychowawczych	i	innych	specjalistów.	
	

PRACOWNICY	ADMINISTRACJI	I	OBSŁUGI	
§	35	

1. W	szkole	zatrudnieni	są	pracownicy	administracji	 i	obsługi.	 Ich	podstawowym	zadaniem	
jest	 zapewnienie	 sprawnego	 funkcjonowania	 szkoły	 jako	 instytucji	 publicznej	 oraz	
utrzymanie	obiektu,	a	także	jego	otoczenia	w	czystości	i	porządku.	

2. Dla	sprawnego	funkcjonowania	szkoły	organizuje	się	następujące	stanowiska	pomocnicze	
i	obsługi:	
1) sprzątaczka;	
2) woźny;	
3) kucharz;	
4) pomoc	kuchenna;	
5) intendent;	
6) sekretarz	szkoły;	
7) kierownik	gospodarczy;	
8) główny	księgowy;	
9) inspektor	ds.	kadr	i	płac;	
10) pomoc	nauczyciela.	

3. Do	podstawowych	obowiązków	pracownika	administracji	i	obsługi	należy	w	szczególności:	
1) dochowanie	tajemnicy	ustawowo	chronionej;	
2) sumienne,	sprawne	i	bezstronne	wykonywanie	zadań;	
3) zachowanie	się	z	godnością	w	miejscu	pracy	i	poza	nim;	
4) stałe	podnoszenie	umiejętności	i	kwalifikacji	zawodowych;	
5) zachowanie	 uprzejmości	 i	 życzliwości	 w	 kontaktach	 z	 rodzicami,	 zwierzchnikami,	

podwładnymi	oraz	współpracownikami;	
4. Szczegółowy	zakres	obowiązków	pracowników	niepedagogicznych	oraz	 ich	 szczegółowe	

zadania	ustala	dyrektor	szkoły.	
	

OBOWIĄZKI	SZKOŁY	W	ZAKRESIE	ZAPEWNIENIA	BEZPIECZEŃSTWA	UCZNIOM	
§	36	

1. Zadania	opiekuńcze	wykonywane	są	na	następujących	zasadach:	
1) za	 bezpieczeństwo	 uczniów	 podczas	 zajęć	 obowiązkowych,	 nadobowiązkowych		

i	pozalekcyjnych	odpowiada	nauczyciel	prowadzący	te	zajęcia;	
2) za	 bezpieczeństwo	 uczniów	 w	 czasie	 przerw	 międzylekcyjnych	 odpowiadają	

nauczyciele	zgodnie	z	opracowanym	planem	dyżurów	wychowawczych;	
3) za	bezpieczeństwo	uczniów	przed	lekcjami	odpowiadają	nauczyciele	świetlicy;	
4) nauczyciele	pełniący	dyżur	odpowiadają	za	bezpieczeństwo	uczniów	na	korytarzach,		

w	sanitariatach,	na	klatkach	schodowych,	w	szatni	przed	salą	gimnastyczną;	
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5) dyżur	 wychowawczy	 rozpoczyna	 się	 co	 najmniej	 15	 minut	 przed	 zajęciami	
dydaktycznymi,	 równo	 z	 dzwonkiem	 rozpoczynającym	 przerwę	 i	 kończy	 się	 równo		
z	dzwonkiem	kończącym	przerwę;	

6) za	 bezpieczeństwo	 uczniów	po	 dzwonku	 kończącym	przerwę	 odpowiada	 nauczyciel	
rozpoczynający	daną	lekcję;	

7) za	 bezpieczeństwo	 uczniów	 podczas	 zajęć	 odbywających	 się	 poza	 terenem	 szkoły	
odpowiadają:	
a) kierownik	wycieczki	i	opiekunowie	grupy,	
b) na	 wycieczce	 przedmiotowej	 lub	 krajoznawczo	 –	 turystycznej	 udającej	 się	 poza	

teren	szkoły,	lecz	w	obrębie	miejscowości,	bez	korzystania	z	publicznych	środków	
lokomocji,	co	najmniej	jeden	opiekun	na	30	uczniów,	

c) na	wycieczce	udającej	się	poza	teren	szkoły	z	korzystaniem	z	publicznych	środków	
lokomocji	w	obrębie	tej	samej	miejscowości,	jeden	opiekun	na	15	uczniów,	

d) na	wycieczce	turystyki	kwalifikowanej	 jeden	opiekun	na	10	uczniów,	a	kierownik	
wycieczki	 musi	 posiadać	 odpowiednie	 uprawnienia,	 przy	 czym	 ubezpieczenie	
młodzieży	 i	 opiekunów	 uczestniczących	 w	 wycieczkach	 szkolnych	 jest	
obowiązkowe.	

8) Wychowawcy	 klas	 pierwszych	 mają	 obowiązek	 w	 pierwszych	 dniach	 września	
przeprowadzić	zajęcia	mające	na	celu	zaznajomienie	uczniów	z	pomieszczeniami	szkoły,	
zasadami	 bezpieczeństwa	 na	 ich	 terenie,	 przepisami	 ruchu	 drogowego	 i	 podstawami	
higieny	pracy	umysłowej;	

9) W	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	uczniom	drzwi	od	sali	otwiera	zawsze	nauczyciel.	
	

WEWNĄTRZSZKOLNE	ZASADY	OCENIANIA	UCZNIÓW	
§	37	

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

2. Ocenianie	 osiągnięć	 edukacyjnych	 ucznia	 polega	 na	 rozpoznawaniu	 przez	 nauczycieli	
poziomu	i	postępów	w	opanowaniu	przez	ucznia	wiadomości	 i	umiejętności	w	stosunku	
do:	
1) wymagań	określonych	w	podstawie	programowej	kształcenia	ogólnego	oraz	wymagań	

edukacyjnych	wynikających	z	realizowanych	w	szkole	programów	nauczania;	
2) wymagań	edukacyjnych	wynikających	z	realizowanych	w	szkole	programów	nauczania	

–	w	przypadku	dodatkowych	zajęć	edukacyjnych.	
3. Ocenianie	 zachowania	 ucznia	 polega	 na	 rozpoznawaniu	 przez	 wychowawcę	 oddziału,	

nauczycieli	 oraz	 uczniów	 danego	 oddziału	 stopnia	 respektowania	 przez	 ucznia	 zasad	
współżycia	społecznego	i	norm	etycznych	oraz	obowiązków	określonych	w	statucie	szkoły.	

4. Uczeń	w	trakcie	nauki	w	szkole	otrzymuje	oceny:	
1) bieżące	
2) klasyfikacyjne:	

a) śródroczne	
b) roczne	
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c) końcowe	
5. Oceny	są	jawne	dla	ucznia	i	jego	rodziców.	
6. Nauczyciel	uzasadnia	ustaloną	ocenę,	przekazując	uczniowi	informację,	która	odnosi	się	

do	 uzyskanych	 przez	 niego	 efektów	 oraz	 wskazuje	 kierunki	 dalszej	 pracy.	 Informacja	
zwrotna	przekazywana	uczniowi,	przez	nauczyciela,	powinna	mieć	charakter	motywujący	
ucznia	do	dalszej	pracy.	Uzasadnienie	oceny	dotyczy	zarówno	wypowiedzi	ustnych,	 jak		
i	prac	pisemnych	ucznia.	

7. Sprawdzone	i	ocenione	pisemne	prace	ucznia	są	udostępniane	uczniowi	i	jego	rodzicom.	
8. Na	 wniosek	 ucznia	 lub	 jego	 rodziców	 dokumentacja	 dotycząca	 egzaminu	

klasyfikacyjnego,	 egzaminu	 poprawkowego	 oraz	 inna	 dokumentacja,	 stanowiąca	
załącznik	do	arkusza	ocen,	a	dotycząca	oceniania	ucznia,	 jest	udostępniania	do	wglądu	
uczniowi	lub	jego	rodzicom.	Dokumentację	udostępnia	do	wglądu	wychowawca	oddziału	
lub	dyrektor	szkoły.	

9. Dokumentacji,	o	której	mowa	w	ust.	4	i	5	szkoła	nie	kseruje,	nie	powiela,	jak	również	nie	
skanuje.	

§	38	
1. Ocenianie	 bieżące	 ma	 na	 celu	 monitorowanie	 pracy	 ucznia,	 przekazywanie	 uczniowi	

informacji	 o	 jego	 osiągnięciach	 edukacyjnych	 pomagających	 mu	 w	 uczeniu	 się,	 przez	
wskazanie,	co	wymaga	poprawy,	jak	należy	to	poprawić	i	dalej	się					uczyć.	

§	39	
1. Nauczyciele	na	początku	każdego	roku	szkolnego	informują	uczniów	oraz	ich	rodziców	o:	

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

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

klasyfikacyjnej	z	zajęć	edukacyjnych.	
2. Do	zadań	nauczycieli	związanych	z	ocenianiem,	należy	ponadto:	

1) indywidualizowanie	pracy	z	uczniem;	
2) dostosowanie	metod	i	form	pracy	do	możliwości	psychofizycznych	ucznia;	ustalenie	

ocen	bieżących,	śródrocznych	i	rocznych	z	prowadzonych	zajęć	edukacyjnych;	
3) dla	 uczniów	 niepełnosprawnych,	 niedostosowanych	 społecznie	 i	 zagrożonych	

niedostosowaniem	społecznym,	ustalenie	śródrocznej	i	rocznej	oceny	klasyfikacyjnej	
z	 zajęć	edukacyjnych	przez	nauczyciela	prowadzącego	dane	zajęcia	edukacyjne,	po	
zasięgnięciu	opinii	nauczyciela	zatrudnionego	w	celu	współorganizowania	kształcenia	
tych	uczniów;	

4) ustalenie	 warunków	 i	 sposobu	 przekazywania	 rodzicom	 informacji	 o	 postępach		
i	trudnościach	w	nauce	oraz	o	szczególnych	uzdolnieniach	ucznia;	

5) umożliwienie	uczniowi	uzupełnienia	braków,	 jeśli	w	wyniku	klasyfikacji	śródrocznej	
okaże	się,	że	uczeń	może	nie	otrzymać	promocji	do	klasy	programowo	wyższej;	

6) na	dwa	tygodnie	przed	rocznym	posiedzeniem	rady	pedagogicznej	poinformowanie	
ucznia	i	jego	rodziców	o	przewidywanej	dla	ucznia	rocznej	ocenie	klasyfikacyjnej	z	po-	
szczególnych	zajęć	edukacyjnych;	
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7) ustalanie	na	koniec	każdego	półrocza	śródrocznych	i	rocznych	ocen	klasyfikacyjnych	
8) z	 zajęć	 edukacyjnych	 i	 przedstawianie	 ich	 na	 posiedzeniu	 klasyfikacyjnym	 rady	

pedagogicznej.	
3. Wychowawca	 oddziału	 na	 początku	 każdego	 roku	 szkolnego	 informuje	 uczniów		

i	rodziców	o:	
1) warunkach	i	sposobie	oraz	kryteriach	oceniania	zachowania;	
2) warunkach	 i	 trybie	 uzyskiwania	 wyższej	 niż	 przewidywana	 rocznej	 oceny	

klasyfikacyjnej	zachowania.	
4. Do	zadań	wychowawcy	w	zakresie	oceniania	należy	w	szczególności:	

1) ustalenie	 śródrocznej	 i	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	 zachowania	 ucznia		
po	 zasięgnięciu	 opinii:	 nauczycieli	 uczących	 w	 danym	 oddziale,	 uczniów	 danego	
oddziału	i	ocenianego	ucznia;	

2) przed	rocznym	zebraniem	rady	pedagogicznej	poinformowanie	ucznia	i	jego	rodziców	
o	przewidywanej	dla	niego	rocznej	oceny	klasyfikacyjnej	zachowania;	

3) ustalenie	na	koniec	każdego	półrocza	śródrocznych	i	rocznych	ocen	klasyfikacyjnych	
zachowania	i	przedstawienie	ich	na	zebraniu	klasyfikacyjnym	rady	pedagogicznej.	

5. Do	zadań	dyrektora	szkoły	związanych	z	ocenianiem	należy	w	szczególności:	
1) zwolnienie	ucznia	z	realizowania	danych	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych,	jeśli	były	

zrealizowane	 (dotyczy	 ucznia,	 który	 w	 trakcie	 danego	 etapu	 edukacyjnego	 został	
przekazany	z	innej	szkoły);	

2) zwalnianie	 ucznia	 z	 wykonywania	 określonych	 ćwiczeń	 fizycznych	 na	 zajęciach	
wychowania	 fizycznego,	 na	 wniosek	 rodziców	 oraz	 na	 podstawie	 opinii		
o	 ograniczonych	 możliwościach	 wykonywania	 przez	 ucznia	 określonych	 ćwiczeń,	
wydanej	przez	lekarza	na	czas	określony	w	tej	opinii;	

3) zwalnianie	ucznia	z	realizacji	zajęć	wychowania	fizycznego,	edukacji	 informatycznej	
lub	 informatyki,	 na	 wniosek	 rodzica,	 na	 podstawie	 opinii	 o	 braku	 możliwości	
uczestniczenia	ucznia	w	tych	zajęciach	wydanej	przez	lekarza,	na	czas	określony	w	tej	
opinii;	

4) zwalnianie,	 z	 nauki	 drugiego	 języka	obcego	nowożytnego,	do	 końca	danego	etapu	
edukacyjnego	 ucznia	 z	 wadą	 słuchu,	 z	 głęboką	 dysleksją	 rozwojową,	 z	 afazją,		
z	niepełnosprawnościami	sprzężonymi,	z	autyzmem,	w	tym	z	zespołem	Aspergera	na	
wniosek	rodziców,	na	podstawie	opinii	poradni	psychologiczno-pedagogicznej,	w	tym	
poradni	specjalistycznej;	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.	

6. Do	zadań	rady	pedagogicznej,	związanych	z	klasyfikacją	i	promowaniem	uczniów	należy:	
1) podejmowanie	uchwał	w	sprawie	wyników	klasyfikacji	i	promocji	uczniów;	
2) wyrażenie	zgody	na	egzamin	klasyfikacyjny	uczniowi	nieklasyfikowanemu	z	powodu	

nieusprawiedliwionej	nieobecności;	
3) jeden	raz	na	danym	etapie	edukacyjnym,	biorąc	pod	uwagę	możliwości	edukacyjne	

ucznia,	wyrażenie	zgody	na	promowanie	ucznia	do	klasy	programowo	wyższej,	który	
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nie	zdał	egzaminu	poprawkowego	z	jednych	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych,	pod	
warunkiem,	że	te	zajęcia	są	realizowane	w	klasie	programowo	wyższej;	

4) przedłużenia	okresu	nauki	uczniowi	niepełnosprawnemu.	
§	40	

1. Począwszy	od	klasy	IV	szkoły	podstawowej,	bieżące,	śródroczne,	roczne	i	końcowe	oceny	
klasyfikacyjne	z	zajęć	edukacyjnych	ustala	się	w	stopniach	według	następującej	skali:	
1) stopień	celujący	–	6;	
2) stopień	bardzo	dobry	–	5;	
3) stopień	dobry	–	4;	
4) stopień	dostateczny	–	3;	
5) stopień	dopuszczający	–	2;	
6) stopień	niedostateczny	–	1.	
Pozytywnymi	ocenami	klasyfikacyjnymi	są	oceny	ustalone	w	stopniach,	o	których	mowa	
w	pkt.	 1–5.	Negatywną	oceną	 klasyfikacyjną	 jest	 ocena	ustalona	w	 stopniu,	 o	 którym	
mowa	w	pkt.	6.	

2. Podczas	wystawiania	oceny	śródrocznej,	rocznej	i	końcowej	nauczyciel	uwzględnia	średnią	
ważoną	(średnią)	ocen	bieżących	uzyskanych	przez	ucznia	(sugerowana	ocena):	
1) 1,0	–	1,69	–	niedostateczny	(1)	
2) 1,7	–	2,49	–	dopuszczający	(2)	
3) 2,5	–	3,49	–	dostateczny	(3)	
4) 3,5	–	4,49	–	dobry	(4)	
5) 4,5	–	5,49	–	bardzo	dobry	(5)	
6) 5,5	–	6,0	–	celujący	(6)	

3. Ocenę	śródroczną	i	roczną	ocenę	klasyfikacyjną	zachowania,	począwszy	od	klasy	czwartej,	
ustala	się	według	następującej	skali:	
1) wzorowe;	
2) bardzo	dobre;	
3) 	dobre;	
4) poprawne;	
5) nieodpowiednie;	
6) naganne	

4. Śródroczna	i	roczna	ocena	klasyfikacyjna	zachowania	uwzględnia	następujące	podstawowe	
obszary:	
1) wywiązywanie	się	z	obowiązków	ucznia;	
2) postępowanie	zgodne	z	dobrem	społeczności	szkolnej;	
3) dbałość	o	honor	i	tradycje	szkoły;	
4) dbałość	o	piękno	mowy	ojczystej;	
5) dbałość	o	bezpieczeństwo	i	zdrowie	własne	oraz	innych	osób;	
6) godne,	kulturalne	zachowanie	się	w	szkole	i	poza	nią;	
7) okazywanie	szacunku	innym	osobom.	

5. Ocenianie	osiągnięć	edukacyjnych	 i	 zachowania	ucznia	odbywa	się	w	 ramach	oceniania	
wewnątrzszkolnego,	które	ma	na	celu:	
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1) informowanie	ucznia	o	poziomie	jego	osiągnięć	edukacyjnych	i	jego	zachowaniu	oraz	
o	postępach	w	tym	zakresie;	

2) udzielanie	uczniowi	pomocy	w	nauce	poprzez	przekazanie	uczniowi	informacji	o	tym,	
co	zrobił	dobrze	i	jak	powinien	się	dalej	uczyć;	

3) motywowanie	ucznia	do	dalszych	postępów	w	nauce	i	zachowaniu;	
4) dostarczanie	rodzicom	i	nauczycielom	informacji	o	postępach	i	trudnościach	w	nauce		

i	zachowaniu	ucznia	oraz	o	szczególnych	uzdolnieniach	ucznia;	
5) umożliwienie	 nauczycielom	 doskonalenia	 organizacji	 i	 metod	 pracy	 dydaktyczno	

–	wychowawczej;	
6) udzielanie	wskazówek	do	samodzielnego	planowania	własnego	rozwoju.	

6. Kryteria	na	poszczególne	stopnie	z	zajęć	edukacyjnych:	
1) stopień	celujący	otrzymuje	uczeń,	który:	

a) w	 pełni	 opanował	 zakres	 wiedzy	 i	 umiejętności	 wynikających	 z	 podstawy	
programowej	i	programu	nauczania	przedmiotu	w	danej	klasie,		

b) ze	sprawdzianów	w	większości	uzyskuje	oceny	celujące,	
c) jest	zawsze	starannie	przygotowany	do	zajęć	i	aktywnie	w	nich	uczestniczy;	

2) stopień	bardzo	dobry	otrzymuje	uczeń,	który:	
a) w	 pełni	 opanował	 zakres	 wiedzy	 i	 umiejętności	 wynikających	 z	 podstawy	

programowej	 i	w	 bardzo	wysokim	 stopniu	 opanował	wiadomości	 i	 umiejętności	
określone	w	programie	nauczania	przedmiotu	w	danej	klasie,		

b) ze	sprawdzianów	w	większości	uzyskuje	oceny	bardzo	dobre,	
c) jest	zawsze	starannie	przygotowany	do	zajęć	i	aktywnie	w	nich	uczestniczy;	

3) stopień	dobry	otrzymuje	uczeń,	który:	
a) w	pełni	opanował	wiadomości	i	umiejętności	zawarte	w	podstawie	programowej,	

oraz	opanował	 częściowo	wiadomości	 określone	programem	nauczania	w	danej	
klasie,	

b) ze	sprawdzianów	w	większości	uzyskuje	oceny	dobre,	
c) jest	zawsze	przygotowany	do	zajęć	i	aktywnie	w	nich	uczestniczy;	

4) stopień	dostateczny	otrzymuje	uczeń,	który:	
a) opanował	wiadomości	i	umiejętności	zawarte	w	podstawie	programowej,	
b) ze	sprawdzianów	w	większości	uzyskuje	oceny	dostateczne,	
c) sporadycznie	jest	nieprzygotowany	do	zajęć	i	stara	się	brać	w	miarę	aktywny	udział	

w	lekcji;	
5) stopień	dopuszczający	otrzymuje	uczeń,	który:	

a) posiada	braki	w	opanowaniu	materiału	objętego	podstawą	programową,	ale	braki	
te	 nie	 przekreślają	 możliwości	 uzyskania	 przez	 ucznia	 podstawowej	 wiedzy		
z	danych	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych	w	ciągu	dalszej	nauki,		

b) ze	sprawdzianów	w	większości	uzyskuje	oceny	dopuszczające,	
c) jest	często	nieprzygotowany	do	zajęć	i	nie	wykazuje	na	nich	aktywności;	

6) stopień	niedostateczny	otrzymuje	uczeń,	który:	
a) nie	 opanował	 wiadomości	 i	 umiejętności	 określonych	 przez	 podstawę	

programową,	 a	 braki	w	wiadomościach	 i	 umiejętnościach	 uniemożliwiają	 dalsze	
zdobywanie	wiedzy,	
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b) ze	sprawdzianów	w	większości	uzyskuje	oceny	niedostateczne,	
c) bardzo	często	jest	nieprzygotowany	do	zajęć	i	nie	wykazuje	na	nich	aktywności.	

7. W	klasach	I-III	śródroczne	i	roczne	oceny	klasyfikacyjne	z	obowiązkowych	i	dodatkowych	
zajęć	 edukacyjnych,	 a	 także	 śródroczna	 i	 roczna	 ocena	 klasyfikacyjna	 zachowania	 są	
ocenami	opisowymi.	

8. W	klasach	I-III	oceny	bieżące	z	obowiązkowych	i	dodatkowych	zajęć	edukacyjnych	mogą	
być	wyrażone	za	pomocą	znaku	graficznego	lub	symbolu	cyfrowego:	

6	-	 Znakomicie!	 Brawo!	 Osiągasz	 doskonałe	 wyniki.	 Posiadasz	 uzdolnienia		
i	rozwijasz	je.	Należą	Ci	się	gratulacje!	

5	-	 Bardzo	dobrze	pracujesz.	Robisz	w	szybkim	tempie	duże	postępy.	Tak	trzymaj!	
4	-	 Dobrze	 pracujesz	 jednak	 stać	 cię,	 by	 było	 lepiej.	 Włóż	 więcej	 wysiłku		

w	podejmowane	prace,	co	umożliwi	ci	osiągać	lepsze	wyniki.	
3	-	 Pracujesz,	 ale	 osiągasz	 słabe	 wyniki.	 Aby	 to	 zmienić	 na	 lepsze	 musisz	

systematycznie	pracować	i	włożyć	dużo	wysiłku	ze	swojej	strony.	
2	-	 Zbyt	 mało	 pracujesz	 i	 osiągasz	 bardzo	 słabe	 wyniki.	Włóż	 dużo	 wysiłku,	 bądź	

aktywniejszy,	skorzystaj	z	pomocy	nauczyciela	i	rodziców.	
1	-	 Osiągasz	 niezadawalające	 rezultaty.	 Spotkało	 cię	 niepowodzenie.	 Pokonasz	 to,	

ale	 czeka	 cię	 bardzo	 dużo	 systematycznej	 pracy	 wspólnie	 z	 nauczycielem		
i	rodzicami.	

9. Śródroczna	 i	 roczna	opisowa	ocena	klasyfikacyjna	 z	 zajęć	edukacyjnych,	o	 której	mowa		
w	 ust.	 7,	 uwzględnia	 poziom	 i	 postępy	 w	 opanowaniu	 przez	 ucznia	 wiadomości		
i	umiejętności	w	stosunku	do	odpowiednio	wymagań	 i	efektów	kształcenia,	dla	 I	etapu	
edukacyjnego	 oraz	 wskazuje	 potrzeby	 rozwojowe	 i	 edukacyjne	 ucznia	 związane		
z	przezwyciężaniem	trudności	w	nauce	lub	rozwijaniem	uzdolnień.	

10. Oceny	bieżące	oraz	oceny	śródroczne	i	roczne	oceny	klasyfikacyjne	z	zajęć	edukacyjnych	
dla	 uczniów	 z	 upośledzeniem	 umysłowym	 w	 stopniu	 umiarkowanym	 lub	 znacznym	 są	
ocenami	opisowymi.	

11. Oceny	 klasyfikacyjne	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 nie	 mają	 wpływu	 na	 ocenę	 klasyfikacyjną	
zachowania.	

12. W	klasach	I	–	III	oceny	śródroczne	i	roczne	oceny	klasyfikacyjne	zachowania	są	ocenami	
opisowymi.	

13. Śródroczną	 i	 roczną	 ocenę	 klasyfikacyjną	 zachowania	 ustala	 wychowawca	 oddziału	 po	
zasięgnięciu	 opinii	 nauczycieli,	 uczniów	 danego	 oddziału,	 ocenianego	 ucznia	 oraz	
punktowego	systemu	oceniania,	który	informuje	o	pozytywnym	i	negatywnym	zachowaniu	
ucznia.	

14. Kryteria	ocen	zachowania:	
1) Ocenę	wzorową	–	otrzymuje	uczeń,	który	w	pełni	respektuje	normy	etyczne	i	wszystkie	

zasady	współżycia	społecznego	oraz	wzorowo	wypełnia	obowiązki	ucznia;	
2) Ocenę	 bardzo	 dobrą–	 otrzymuje	 uczeń,	 który	 respektuje	 normy	 etyczne	 i	 zasady	

współżycia	społecznego	oraz	bardzo	dobrze	wywiązuje	się	z	obowiązków	ucznia;	
3) Ocenę	 dobrą–	 otrzymuje	 uczeń,	 który	 zwykle	 przestrzega	 norm	 etycznych,	 zasad	

współżycia	społecznego	oraz	dobrze	wywiązuje	się	z	obowiązków	ucznia;	
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4) Ocenę	 poprawną–	 otrzymuje	 uczeń,	 który	 często	 łamie	 przyjęte	 normy	 etyczne		
i	 zasady	 współżycia	 społecznego,	 ale	 koryguje	 swoje	 zachowanie	 po	 interwencji	
nauczycieli	oraz	w	miarę	możliwości	stara	się	wywiązywać	z	obowiązków	ucznia;	

5) Ocenę	nieodpowiednią–	otrzymuje	uczeń,	który	często	łamie	normy	etyczne	i	zasady	
współżycia	społecznego,	nie	koryguje	swojego	zachowania	po	interwencji	nauczycieli	
oraz	często	lekceważy	obowiązki	szkolne;	

6) Ocenę	naganną–	otrzymuje	uczeń,	który	bardzo	często	łamie	normy	etyczne	i	zasady	
współżycia	 społecznego,	 nie	 chce	 korygować	 swoich	 zachowań	 po	 interwencji	
nauczycieli	oraz	ignoruje	obowiązki	szkolne.	

15. System	oceniania	zachowania	wspiera	wychowawcę	przy	ustalaniu	oceny;	
1) w	ciągu	całego	semestru	uczeń	uzyskuje	 informację	o	pozytywnym	lub	negatywnym	

zachowaniu.	Ocenie	podlega	zachowanie	ucznia	w	szkole	i	poza	nią.	
2) każdy	 nauczyciel	 na	 bieżąco	 osobiście	 dokonuje	 wpisów	 o	 zachowaniu	 ucznia		

w	dzienniku.	
	
Lp.	 Zachowanie	pozytywne	(+)	 Częstotliwość	oceny	

1.	
Udział	 w	 konkursach	 z	 podziałem	 na	 szczeble:	 szkolne,	
gminne,	powiatowe,	rejonowe,	wojewódzkie,	regionalne,	
krajowe,	międzynarodowe		

każdorazowo	
po	konkursie	

2.	 Każda	praca	na	rzecz	szkoły:	
- reprezentowanie	 szkoły	 podczas	 imprez		

i	uroczystości	oficjalnych,	
- aktywny	udział	w	uroczystościach	szkolnych	(występ),	
- praca	w	samorządzie	szkolnym,	
- praca	w	redakcji	gazetki	szkolnej,	
- systematyczna	 praca	 w	 kołach	 zainteresowań,	

klubach,	organizacjach,	zajęciach	nadobowiązkowych	
- pomoc	nauczycielowi	w	realizacji	zajęć	
- aktywny	udział	w	akcjach	organizowanych	przez	szkołę	

(np.	sprzątanie	świata),	
- aktywny	 udział	 w	 projektach	 organizowanych	 przez	

szkołę.	

	
każdorazowo	
	
każdorazowo	
na	koniec	semestru	
na	koniec	miesiąca	
na	koniec	semestru	
	
każdorazowo	
każdorazowo	
	
każdorazowo	
	

3.	 Potwierdzona	 przez	 organizatora	 praca	 na	 rzecz	 innych,	
praca	charytatywna.	

każdorazowo	

4.	 Praca	na	rzecz	klasy:	
- aktywny	udział	w	pracach	samorządu	klasowego,	
- przygotowanie	 gazetek,	 dbanie	 o	 wystrój		

i	estetykę	klasy,		
- przygotowanie	imprez	klasowych,	
- zbiórka	baterii,	żołędzi,	fantów	itp.	

	
na	koniec	semestru	
każdorazowo	
	
każdorazowo	
wg	kryteriów	
organizatorów		
na	koniec	semestru	
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5.	 Postawa	ucznia	wobec	obowiązków	szkolnych:	
- brak	godzin	nieusprawiedliwionych,	
- brak	spóźnień,	
- rzetelne	wywiązywanie	się	z	obowiązków	ucznia,	
- kultura	 osobista	 (maksymalną	 liczbę	 punktów	 może	

uzyskać	uczeń,	który	nie	otrzymał	punktów	ujemnych	w	
semestrze),	

- 	zaangażowanie	w	życie	klasy.	

na	koniec	semestru	

6.	 Pomoc	koleżeńska	w	nauce	na	terenie	szkoły	lub	poza	nią	na	
prośbę	nauczyciela.	

po	 wykonaniu	 wpisuje	
nauczyciel	

7.	 Pomoc	słabszym	i	potrzebującym	pomocy.	 każdorazowo	

8.	 Szczególna	pomoc	w	przypadku	zagrożenia	zdrowia		
i	życia.		

każdorazowo	

9.	 Prezentowanie	 uczciwej	 postawy	 (np.	 oddanie	 cudzej,	
znalezionej	własności	o	znacznej	wartości).	

każdorazowo	

	
Lp.	 Zachowanie	negatywne	(-)	 Częstotliwość	oceny	
1.	 Agresja	fizyczna,	np.:	

- bicie,	kopanie,	plucie,		
- popychanie,	przepychanie,	podstawianie	nóg,	
- naskakiwanie,	szczypanie,	
- ciągnięcie	za	włosy,	gryzienie,	wykręcanie	rąk,	
- szarpanie,	 przewracanie,	 prowokowanie	 bójek,	

naruszanie	sfery	intymnej,	
- zabieranie	 czapek,	 rękawiczek	 i	 innych	 przedmiotów,	

rzucanie	i	wymachiwanie	plecakiem,	
- wyrywanie	drobnych	przedmiotów,	kanapek,	słodyczy,	
- inne	przejawy	agresji.	

każdorazowo	

2.	 Agresja	słowna,	np.:	
- pomawianie,	 grożenie,	 obgadywanie,	 zastraszanie	

słowem	lub	gestem,	
- używanie	wulgarnych	 słów	 lub	 gestów	 namawianie	 do	

zachowań	negatywnych	(podpuszczanie)	
- poniżanie	słowne,		
- ośmieszanie,	przezywanie,		
- zaczepki	słowne,		
- inne	przejawy	agresji	słownej.	

każdorazowo	

3.	 Zachowanie	zagrażające	bezpieczeństwu,	zdrowiu	lub	życiu	
własnemu	i	innych,	udział	w	bójce.	

za	każdy	incydent	

4.	 Przynoszenie	 niebezpiecznych	 przedmiotów	 (scyzoryków,	
noży,	zapalniczek,	gazu,	petard	itp.)	

każdorazowo	
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5.	 Brak	dbałości	o	piękno	mowy	ojczystej		 każdorazowo	

6.	 Niewłaściwe	zachowanie	w	budynku	szkolnym,	np.:	
- przebywanie	na	schodach,	zjeżdżanie	po	poręczach,	

bieganie,	
- krzyczenie,	siadanie	na	parapetach,		
- przesiadywanie	w	toaletach,	
- używanie	urządzeń	sanitarnych	niezgodnie	
- z	ich	przeznaczeniem,	
- nieprzestrzeganie	regulaminu	pracowni,	
- biblioteki,	świetlicy,	stołówki,	sali	gimnastycznej	itp.	
- przebywanie	 na	 korytarzu	 przy	 sali	 gimnastycznej	

uczniów,	którzy	nie	mają	tam	lekcji,	
- inne.	

każdorazowo	

7.	 Niewłaściwe	zachowanie	podczas	przerw		
- na	boisku	szkolnym,	np.:	
- granie	w	piłkę,	
- rzucanie	 śnieżkami,	 kamieniami,	 żołędziami		

i	inne	niebezpieczne	zachowania,	
- przekraczanie	 granic	 wyznaczonego	 terenu	 boiska,	

ogrodzenia	szkolnego,	
- niszczenie	zieleni,	
- inne.	

każdorazowo	

8.	 Nieodpowiednie	 zachowanie	 w	 stosunku	 do	 pracowników	
szkoły	lub	innych	osób.	

każdorazowo	

9.	 Niewykonanie	polecenia	nauczyciela	 i	 innych	pracowników	
szkoły.	

każdorazowo	

10.	 Przeszkadzanie	na	lekcji.	 każdorazowo	

11.	 Ściąganie.	 każdorazowo	

12.	 Kłamstwo.	 każdorazowo	

13.	 Fałszowanie	dokumentów.	 każdorazowo	

14.	 Niewywiązywanie	 się	 z	 obowiązków	 ucznia	 brak	 zeszytu	
korespondencji	

każdorazowo	

15.	 Niewywiązywanie	 się	 z	 podjętych	 oraz	 powierzonych	
zobowiązań,	w	tym	z	obowiązków	dyżurnego.	

za	każde	zdarzenie	

16.	 Używanie	 telefonów	 komórkowych,	 gier	 elektronicznych,	
odtwarzaczy	 audio	 i	 CD	 itp.	 w	 czasie	 zajęć	 i	 uroczystości	
szkolnych.	

każdorazowo	
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17.	 Niewłaściwe	 zachowanie	 podczas	 uroczystości	 szkolnych,	
apeli,	 wycieczek,	 imprez	 sportowych,	 wyjść	 poza	 szkołę	
(kino,	teatr,	NOK	i	inne).	

każdorazowo	

18.	 Niewłaściwe	 zachowanie	 w	 stosunku	 do	 symboli	
narodowych	i	religijnych.	

każdorazowo	

19.	 Brak	galowego	stroju	na	uroczystościach	szkolnych.	 każdorazowo	
20.	 Brak	 zmiany	 obuwia	 w	 czasie	 korzystania	 z	 sali	

gimnastycznej.	
każdorazowo	

21.	 Brak	 usprawiedliwienia	 nieobecności	 w	 ciągu		
7	dni	po	powrocie	do	szkoły.	

każdorazowo	

22.	 Nieuzasadnione	spóźnienie.	 każdorazowo	

23.	 Samowolne	opuszczanie	zajęć	edukacyjnych.	 każdorazowo	

24.	 Opuszczanie	budynku	i	terenu	szkoły	bez	zezwolenia.	 każdorazowo	
25.	 Niszczenie	mienia	szkolnego	i	uczniowskiego.	 w	zależności		

od	stopnia	szkodliwości	
za	każdy	incydent	

26.	 Zaśmiecanie	otoczenia.	 za	każde	zdarzenie	

27.	 Rozpowszechnianie	 niestosownych	 i	 obraźliwych	 treści	
dotyczących	siebie	lub	innych.	

za	każdy	incydent	

28.	 - Kradzież,		
- wymuszanie	pieniędzy,		
- „usługi	 szkolne”	 (wyręczanie	 się	 innymi	 osobami	 przy	

wykonywaniu	 powierzonych	 zadań,	 zmuszanie	 do	
umożliwienia	odpisania	zadań	domowych	itp.).	

za	każdy	incydent	

29.	 Posiadanie	papierosów	i	e-papierosów.	
Palenie	papierosów	i	e-papierosów.	

każdorazowo	

30.	 Picie	 alkoholu,	 posiadanie	 i	 używanie	 narkotyków,	 innych	
środków	odurzających.	

każdorazowo	

	
17. Oceny	śródroczne	i	roczne	oceny	klasyfikacyjne	zachowania	dla	uczniów	z	upośledzeniem	

umysłowym	w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym	są	ocenami	opisowymi.	
18. Przy	ustalaniu	oceny	klasyfikacyjnej	zachowania	ucznia,	u	którego	stwierdzono	zaburzenia	

lub	inne	dysfunkcje	rozwojowe,	należy	uwzględnić	wpływ	tych	zaburzeń	lub	dysfunkcji	na	
jego	 zachowanie,	 na	 podstawie	 orzeczenia	 o	 potrzebie	 kształcenia	 specjalnego	 lub	
orzeczenia	 o	 potrzebie	 indywidualnego	 nauczania	 lub	 opinii	 poradni	 psychologiczno-
pedagogicznej,	w	tym	poradni	specjalistycznej.	

19. Ocena	klasyfikacyjna	zachowania	nie	ma	wpływu	na:	
1) oceny	klasyfikacyjne	z	zajęć	edukacyjnych;	
2) promocję	do	klasy	programowo	wyższej	lub	ukończenie	szkoły.	
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20. Na	dwa	tygodnie	przed	klasyfikacyjnym	zebraniem	rady	pedagogicznej	wychowawca	klasy	
przekazuje	nauczycielom	uczącym	w	danej	klasie	listę	uczniów	w	celu	uzyskania	od	nich	
opinii	oraz	proponowanej	oceny	zachowania.	

21. Uczeń	ma	możliwość	otrzymania	oceny	za	aktywność,	którą	ustala	nauczyciel	przedmiotu,	
w	 zależności	 od	 specyfiki	 i	 częstotliwości	 zajęć	 w	 ciągu	 tygodnia.	 Cząstkowe	 plusy	
nauczyciel	odnotowuje	w	swoim	notatniku.	

22. Do	 dziennika	 zajęć	 lekcyjnych	 wprowadza	 się	 0	 w	 przypadku,	 gdy	 uczeń	 nie	 pisał	
sprawdzianu	oraz	skrót	np.	–	nieprzygotowany,	bz.	–	brak	zadania	domowego.	

§	41	
1. Formy	sprawdzania	wiedzy	 i	umiejętności	uwzględniają	przedmiotowe	zasady	oceniania	

(PZO).	
2. Formy	oceniania.	Wszystkie	formy	mają	przyporządkowane	określone	wagi:	

a) sprawdzian,	praca	klasowa,	test,	dyktando	–	waga	3	
b) odpowiedź	ustna	–	z	trzech	ostatnich	tematów	–	waga	2	
c) kartkówka	–	z	trzech	ostatnich	tematów	–	waga	2	
d) praca	długoterminowa	–	waga	2	
e) praca	na	lekcji	(aktywność)	–	waga	2	
f) praca	w	grupach	–	waga	1	
g) prace	manualne	–	waga	1	
h) zadanie	domowe	–	waga	1	

3. Pisemną	 pracą	 kontrolną	 (praca	 klasowa,	 sprawdzian,	 test)	 jest	 każda	 praca	 ucznia	
przekraczająca	materiał	trzech	jednostek	lekcyjnych	bez	względu	na	czas	trwania	pracy.	

§	42	
Zadania	i	obowiązki	nauczyciela	związane	z	ocenianiem	uczniów	
1. Nauczyciel	 przedmiotu	 ma	 obowiązek	 systematycznie	 dokonywać	 oceny	 wiedzy		

i	umiejętności	ucznia	w	formach	i	warunkach	zapewniających	obiektywność	oceny.	
2. Ustala	się	następujące	ogólnoszkolne	zasady	przeprowadzania	pisemnych	prac:	

1) nauczyciel	 zobowiązany	 jest	 powiadomić	 uczniów	 z	 7-dniowym	 wyprzedzeniem		
o	 terminie	 i	 zakresie	 pisemnych	 prac	 i	 zrobić	 stosowną	 adnotację	 w	 terminarzu	
dziennika	lekcyjnego;	

2) w	ciągu	dnia	może	się	odbyć	tylko	jedna	pisemna	praca,	a	w	ciągu	tygodnia	nie	więcej	
niż	 trzy.	 W	 wyjątkowych	 przypadkach	 dopuszcza	 się	 czwartą	 pracę	 pisemną		
w	tygodniu,	jeżeli	dotyczy	ona	wcześniejszego	sprawdzianu	przeniesionego	z	powodu	
nieobecności	nauczyciela	lub	innej	sytuacji	wynikającej	z	organizacji	pracy	szkoły;	

3) kartkówki	są	pisemną	formą	odpowiedzi,	obejmują	materiał	trzech	ostatnich	jednostek	
lekcyjnych	i	nie	muszą	być	zapowiadane	przez	nauczyciela;	

4) poprawione	 i	 ocenione	 prace	 pisemne	 nauczyciel	 zobowiązany	 jest	 oddać	 uczniowi		
w	terminie	14	dni	od	momentu	napisania;	

5) poprawione	 i	 ocenione	 kartkówki	 nauczyciel	 zobowiązany	 jest	 oddać	 uczniowi		
w	terminie	7	dni	od	momentu	napisania;	

6) nauczyciel	 ma	 prawo	 do	 niewpisywania	 ocen	 z	 kartkówki	 do	 dziennika	 lekcyjnego,	
jeżeli	wyniki	okazałyby	się	niezadawalające;	
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7) uczeń	ma	prawo	jednokrotnie	poprawić	każdą	ocenę	niedostateczną	z	pisemnej	pracy	
kontrolnej	(praca	klasowa,	sprawdzian,	test)	w	ciągu	dwóch	tygodni	od	daty	oddania	
pracy;	

8) pisemne	prace	kontrolne	 i	kartkówki	nauczyciel	 jest	zobowiązany	przechowywać	do	
końca	danego	roku	szkolnego;	

9) uczeń,	który	nie	pisał	pracy	pisemnej,	zobowiązany	jest	napisać	ją	w	ciągu	2	tygodni	od	
dnia	powrotu	do	szkoły;	

10) Nauczyciel	uzasadnia	ustaloną	ocenę	według	kryteriów	określonych	w	statucie	szkoły.	
3. Sprawdzone	i	ocenione	pisemne	prace	ucznia	są	udostępniane	uczniowi	i	jego	rodzicom.	
4. Nauczyciel	jest	obowiązany	indywidualizować	pracę	z	uczniem	na	zajęciach	edukacyjnych	

odpowiednio	do	potrzeb	rozwojowych	i	edukacyjnych	oraz	możliwości	psychofizycznych	
ucznia.	

5. Nauczyciel	 jest	 zobowiązany	 dostosować	 wymagania	 edukacyjne	 do	 indywidualnych	
potrzeb	rozwojowych	i	edukacyjnych	oraz	możliwości	psychofizycznych	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	
specjalistycznej,	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	 wymienionych	w	 pkt.	 1–3,	 który	 jest	 objęty	
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.	

6. Nauczyciel	 jest	 zobowiązany	 dostosować	 wymagania	 edukacyjne	 do	 indywidualnych	
potrzeb	 psychofizycznych	 i	 edukacyjnych	 ucznia,	 u	 którego	 stwierdzono	 specyficzne	
trudności	 w	 uczeniu	 się,	 uniemożliwiające	 sprostanie	 tym	wymaganiom,	 na	 podstawie	
opinii	niepublicznej	poradni	psychologiczno-pedagogicznej,	w	tym	niepublicznej	poradni	
specjalistycznej.	

7. W	przypadku	ucznia	posiadającego	orzeczenie	o	potrzebie	kształcenia	 specjalnego	albo	
indywidualnego	 nauczania	 nauczyciel	 jest	 zobowiązany	 dostosować	 wymagania	
edukacyjne	 do	 indywidualnych	 potrzeb	 psychofizycznych	 i	 edukacyjnych	 ucznia	 na	
podstawie	tego	orzeczenia.	

8. Przy	ustalaniu	oceny	z	wychowania	fizycznego,	zajęć	technicznych,	plastyki,	muzyki	i	zajęć	
artystycznych	 należy	 przede	wszystkim	brać	 pod	 uwagę	wysiłek	wkładany	 przez	 ucznia		
w	wywiązywanie	się	z	obowiązków	wynikających	ze	specyfiki	 tych	zajęć,	a	w	przypadku	
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wychowania	 fizycznego	 –	 także	 systematyczność	 udziału	 ucznia	 w	 zajęciach	 oraz	
aktywność	ucznia	w	działaniach	podejmowanych	przez	szkołę	na	rzecz	kultury	fizycznej.	

9. 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.	

10. 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.	

11. Jeżeli	 okres	 zwolnienia	 ucznia	 z	 zajęć	 wychowania	 fizycznego,	 zajęć	 komputerowych,	
informatyki	uniemożliwia	ustalenie	oceny	śródrocznej	 lub	rocznej	oceny	klasyfikacyjnej,		
w	 dokumentacji	 przebiegu	 nauczania	 zamiast	 oceny	 wpisuje	 się	 „zwolniony”	 albo	
„zwolniona”.	

§	43	
Zasady	ustalania	ocen	śródrocznych,	rocznych	i	końcowych	
1. Klasyfikowanie	 śródroczne	 i	 roczne	 odbywa	 się	 zgodnie	 z	 kalendarzem	 danego	 roku	

szkolnego.	
2. Klasyfikacja	 śródroczna	 polega	 na	 okresowym	 podsumowaniu	 osiągnięć	 edukacyjnych	

ucznia	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 i	 zachowania	 ucznia	 oraz	 ustaleniu	 śródrocznych	 ocen	
klasyfikacyjnych	 z	 tych	 zajęć	 i	 śródrocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	 zachowania	 według	
ustalonej	skali.	

3. W	 przypadku	 uczniów	 posiadających	 orzeczenie	 o	 potrzebie	 kształcenia	 specjalnego	
wydane	ze	względu	na	upośledzenie	umysłowe	w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym	
klasyfikacji	 śródrocznej	 i	 rocznej	 dokonuje	 się	 z	 uwzględnieniem	 ustaleń	 zawartych		
w	indywidualnym	programie	edukacyjno-terapeutycznym.	

4. Klasyfikację	śródroczną	uczniów	przeprowadza	się	co	najmniej	raz	w	ciągu	roku	szkolnego,	
w	terminach	określonych	w	statucie	szkoły.	

5. Klasyfikacja	 roczna	 polega	 na	 podsumowaniu	 osiągnięć	 edukacyjnych	 ucznia	 z	 zajęć	
edukacyjnych	i	zachowania	ucznia	w	danym	roku	szkolnym	oraz	ustaleniu	rocznych	ocen	
klasyfikacyjnych	z	tych	zajęć	i	rocznej	oceny	klasyfikacyjnej	zachowania	z	tym,	że	w	klasach	
I–III	szkoły	podstawowej	w	przypadku:	
1) obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych	ustala	się	jedną	roczną	ocenę	klasyfikacyjną	z	tych	

zajęć;	
2) dodatkowych	zajęć	edukacyjnych	ustala	się	jedną	roczną	ocenę	klasyfikacyjną	z	tych	

zajęć.	
6. Przed	 rocznym	 klasyfikacyjnym	 zebraniem	 rady	 pedagogicznej	 nauczyciele	 prowadzący	

poszczególne	zajęcia	edukacyjne	oraz	wychowawca	klasy	są	zobowiązani	poinformować	
ucznia	 i	 jego	 rodziców	 o	 przewidywanych	 dla	 niego	 rocznych	 ocenach	 klasyfikacyjnych		
z	 zajęć	 edukacyjnych	 i	 przewidywanej	 rocznej	 ocenie	 klasyfikacyjnej	 zachowania,		
w	terminie	i	formie	określonej	w	statucie.	

7. Oceny	 śródroczne	 i	 roczne	 oceny	 klasyfikacyjne	 z	 obowiązkowych	 zajęć	 edukacyjnych	
ustalają	nauczyciele	prowadzący	poszczególne	obowiązkowe	zajęcia	edukacyjne,	a	ocenę	
śródroczną	i	roczną	ocenę	klasyfikacyjną	zachowania	–	wychowawca	klasy	po	zasięgnięciu	
opinii	nauczycieli,	uczniów	danej	klasy	oraz	ocenianego	ucznia.	
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8. Oceny	śródroczne	i	roczne	oceny	klasyfikacyjne	z	dodatkowych	zajęć	edukacyjnych	ustalają	
nauczyciele	 prowadzący	 poszczególne	 dodatkowe	 zajęcia	 edukacyjne.	 Roczna	 ocena	
klasyfikacyjna	z	dodatkowych	zajęć	edukacyjnych	nie	ma	wpływu	na	promocję	do	klasy	
programowo	wyższej	ani	na	ukończenie	szkoły.	

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

§	44	
Zasady	informowania	uczniów	i	ich	rodziców	o	ustalonych	ocenach	i	postępach	w	nauce	
1. Nauczyciele	na	początku	każdego	roku	szkolnego	informują	uczniów	oraz	ich	rodziców	o:	

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

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

z	zajęć	edukacyjnych.	
2. Wychowawca	oddziału	na	początku	każdego	roku	szkolnego	informuje	uczniów	oraz	 ich	

rodziców	o:	
1) warunkach	i	sposobie	oraz	kryteriach	oceniania	zachowania;		
2) warunkach	i	trybie	otrzymania	wyższej	niż	przewidywana	rocznej	oceny	klasyfikacyjnej	

zachowania.	
3. Szczegółowe	warunki	oceniania:	

1) na	tydzień	przed	rocznym	klasyfikacyjnym	zebraniem	rady	pedagogicznej	nauczyciele	
prowadzący	 poszczególne	 zajęcia	 edukacyjne	 są	 zobowiązani	 poinformować	 ucznia		
o	przewidywanych	rocznych	ocenach	klasyfikacyjnych	z	zajęć	edukacyjnych;	

2) na	 2	 dni	 przed	 klasyfikacyjnym	 posiedzeniem	 rady	 pedagogicznej	 wpisuje	 ustaloną	
ocenę	do	dziennika	lekcyjnego;	

3) w	przypadku	nieobecności	nauczyciela	wpisu	w	dzienniku	dokonuje	wychowawca	klasy	
na	podstawie	informacji	uzyskanych	od	nauczyciela	przedmiotu;	

4) na	 tydzień	 przed	 rocznym	 klasyfikacyjnym	 zebraniem	 rady	 pedagogicznej	
wychowawca	 klasy	 jest	 obowiązany	 poinformować	 w	 formie	 pisemnej,	 za	
potwierdzeniem	 przyjęcia	 do	 wiadomości	 przez	 ucznia	 i	 jego	 rodziców		
o	przewidywanych	dla	niego	rocznych	ocenach	klasyfikacyjnych	z	zajęć	edukacyjnych		
i	przewidywanej	rocznej	ocenie	klasyfikacyjnej	zachowania.	

§	45	
Zasady	odwoływania	się	od	ustalonych	ocen	
1. Jeżeli	w	wyniku	klasyfikacji	rocznej	stwierdzono,	że	poziom	osiągnięć	edukacyjnych	ucznia	

spowodowany	 niską	 frekwencją	 uniemożliwia	 mu	 lub	 utrudnia	 kontynuowanie	 nauki		
w	 klasie	 programowo	 wyższej,	 szkoła	 powinna	 w	 miarę	 możliwości	 stworzyć	 uczniowi	
szansę	uzupełnienia	braków.	Uczeń	może	zdawać	egzamin	klasyfikacyjny.	

2. Uczeń	 lub	 jego	 rodzice	mogą	 zgłosić	 zastrzeżenia	 do	 dyrektora	 szkoły,	 jeżeli	 uznają,	 że	
roczna	 ocena	 klasyfikacyjna	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 lub	 roczna	 ocena	 klasyfikacyjna	



Statut	Szkoły	Podstawowej	nr	2	im.	Marii	Skłodowskiej	–	Curie	w	Nowym	Tomyślu	
	

	 -36-	

zachowania	została	ustalona	niezgodnie	z	przepisami	prawa	dotyczącymi	trybu	ustalania	
tej	oceny.	

3. Począwszy	 od	 klasy	 IV	 szkoły	 podstawowej	 uczeń,	 który	 w	 wyniku	 rocznej	 klasyfikacji	
otrzymał	ocenę	negatywną	z	jednych	lub	dwóch	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych,	może	
zdawać	egzamin	poprawkowy.	

4. Uczeń	 i	 jego	 rodzice	mają	 prawo	 do	 złożenia	 pisemnego	 wniosku	 do	 dyrektora	 szkoły		
w	sprawie	uzyskania	wyższej	niż	przewidywana	rocznej	oceny	zachowania	lub	wyższej	niż	
przewidywana	rocznej	pozytywnej	oceny	klasyfikacyjnej	z	obowiązkowych	i	dodatkowych	
zajęć	edukacyjnych.	

§	46	
Egzamin	klasyfikacyjny	
1. Uczeń	może	nie	 być	 klasyfikowany	 z	 jednego,	 kilku	 albo	wszystkich	 zajęć	 edukacyjnych,	

jeżeli	 brak	 jest	 podstaw	 do	 ustalenia	 śródrocznej	 lub	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej		
z	 powodu	 nieobecności	 ucznia	 na	 tych	 zajęciach	 przekraczającej	 połowę	 czasu	
przeznaczonego	 na	 te	 zajęcia	 odpowiednio	 w	 okresie,	 za	 który	 przeprowadzana	 jest	
klasyfikacja.	

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

3. Uczeń	 nieklasyfikowany	 z	 powodu	 nieusprawiedliwionej	 nieobecności	 może	 zdawać	
egzamin	klasyfikacyjny	za	zgodą	rady	pedagogicznej.	

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

5. Dla	 ucznia,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 4	 pkt.2	 nie	 przeprowadza	 się	 egzaminów	
klasyfikacyjnych	z:	
1) obowiązkowych	 zajęć	 edukacyjnych:	 plastyki,	 muzyki,	 zajęć	 artystycznych,	 zajęć	

technicznych	i	wychowania	fizycznego;	
2) dodatkowych	zajęć	edukacyjnych.	

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

7. Egzamin	klasyfikacyjny	przeprowadza	się	w	formie	pisemnej	i	ustnej	z	zastrzeżeniem	ust.8.	
8. Egzamin	 klasyfikacyjny	 z	 plastyki,	muzyki,	 zajęć	 artystycznych,	 zajęć	 technicznych,	 zajęć	

komputerowych	 i	 wychowania	 fizycznego	 ma	 przede	 wszystkim	 formę	 zadań	
praktycznych.	

9. Egzamin	 klasyfikacyjny	 przeprowadza	 się	 nie	 później	 niż	 w	 dniu	 poprzedzającym	 dzień	
zakończenia	 rocznych	 zajęć	 dydaktyczno-wychowawczych.	 Termin	 egzaminu	
klasyfikacyjnego	uzgadnia	się	z	uczniem	i	jego	rodzicami.	

10. Egzamin	klasyfikacyjny	przeprowadza	komisja,	w	której	skład	wchodzą:	
1) nauczyciel	prowadzący	dane	zajęcia	edukacyjne	–	jako	przewodniczący	komisji;		
2) nauczyciel	prowadzący	takie	same	lub	pokrewne	zajęcia	edukacyjne.	

11. Egzamin	 klasyfikacyjny	 przeprowadza	 komisja	 powołana	 przez	 dyrektora	 szkoły,	 który	
zezwolił	 na	 spełnienie	 przez	 ucznia	 odpowiednio	 obowiązku	 szkolnego	 lub	 obowiązku	
nauki	poza	szkołą.	W	skład	komisji	wchodzą:	
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1) dyrektor	 szkoły	 albo	 nauczyciel	 wyznaczony	 przez	 dyrektora	 szkoły	 –	 jako	
przewodniczący	komisji;		

2) nauczyciel	 albo	 nauczyciele	 obowiązkowych	 zajęć	 edukacyjnych,	 z	 których	 jest	
przeprowadzany	ten	egzamin.	

12. Przewodniczący	komisji	uzgadnia	z	uczniem	oraz	jego	rodzicami	liczbę	zajęć	edukacyjnych,	
z	których	uczeń	może	przystąpić	do	egzaminów	klasyfikacyjnych	w	ciągu	jednego	dnia.	

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

14. Z	egzaminu	klasyfikacyjnego	sporządza	się	protokół,	zawierający	w	szczególności:		
1) nazwę	zajęć	edukacyjnych,	z	których	był	przeprowadzony	egzamin;	
2) imiona	i	nazwiska	osób	wchodzących	w	skład	komisji;	
3) termin	egzaminu	klasyfikacyjnego;	
4) imię	i	nazwisko	ucznia;		
5) zadania	egzaminacyjne;	
6) ustaloną	ocenę	klasyfikacyjną.	

Do	 protokołu	 dołącza	 się	 odpowiednio	 pisemne	 prace	 ucznia,	 zwięzłą	 informację		
o	ustnych	odpowiedziach	ucznia	 i	 zwięzłą	 informację	o	wykonaniu	przez	ucznia	zadania	
praktycznego.	Protokół	stanowi	załącznik	do	arkusza	ocen	ucznia.	

15. Uczeń,	który	z	przyczyn	usprawiedliwionych	nie	przystąpił	do	egzaminu	klasyfikacyjnego		
w	 wyznaczonym	 terminie,	 może	 przystąpić	 do	 niego	 w	 dodatkowym	 terminie	
wyznaczonym	przez	dyrektora	szkoły.	

16. W	 przypadku	 nieklasyfikowania	 ucznia	 z	 obowiązkowych	 lub	 dodatkowych	 zajęć	
edukacyjnych	w	dokumentacji	przebiegu	nauczania	zamiast	oceny	klasyfikacyjnej	wpisuje	
się	"nieklasyfikowany"	albo	„nieklasyfikowana”.		

17. Ocena	ustalona	w	wyniku	egzaminu	klasyfikacyjnego	jest	ostateczna.	
18. Ustalona	 przez	 nauczyciela	 albo	 uzyskana	 w	 wyniku	 egzaminu	 klasyfikacyjnego	

niedostateczna	 roczna	 ocena	 klasyfikacyjna	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 może	 być	 zmieniona		
w	wyniku	egzaminu	poprawkowego.	

19. Ustalona	 przez	 wychowawcę	 klasy	 roczna	 ocena	 klasyfikacyjna	 zachowania	 jest	
ostateczna,	z	zastrzeżeniem	§	45.		

20. Na	wniosek	ucznia	lub	jego	rodziców	dokumentacja	dotycząca	egzaminu	klasyfikacyjnego	
i	poprawkowego,	jest	udostępniana	do	wglądu	uczniowi	lub	jego	rodzicom.	

§	47	
Egzamin	wynikający	z	niezgodności	z	przepisami	prawa	
1. Uczeń	 lub	 jego	 rodzice	mogą	 zgłosić	 zastrzeżenia	 do	 dyrektora	 szkoły,	 jeżeli	 uznają,	 że	

roczna	 ocena	 klasyfikacyjna	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 lub	 roczna	 ocena	 klasyfikacyjna	
zachowania	 zostały	 ustalone	 niezgodnie	 z	 przepisami	 dotyczącymi	 trybu	 ustalania	 tych	
ocen.	 Zastrzeżenia,	 zgłasza	 się	 od	 dnia	 ustalenia	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	 z	 zajęć	
edukacyjnych	 lub	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	 zachowania,	 nie	 później	 jednak	 niż		
w	 terminie	 2	 dni	 roboczych	 od	 dnia	 zakończenia	 rocznych	 zajęć	 dydaktyczno-
wychowawczych.	
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2. W	przypadku	stwierdzenia,	że	roczna	ocena	klasyfikacyjna	z	zajęć	edukacyjnych	lub	roczna	
ocena	 klasyfikacyjna	 zachowania	 została	 ustalona	 niezgodnie	 z	 przepisami	 prawa	
dotyczącymi	trybu	ustalania	tej	oceny	dyrektor	szkoły	powołuje	komisję,	która:	
1) w	 przypadku	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 -	 przeprowadza	

sprawdzian	wiadomości	i	umiejętności	ucznia,	w	formie	pisemnej	i	ustnej,	oraz	ustala	
roczną	ocenę	klasyfikacyjną	z	danych	zajęć	edukacyjnych;	

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

3. Sprawdzian,	o	którym	mowa	w	ust.	2	pkt	1	przeprowadza	się	nie	później	niż	w	terminie		
5	 dni	 od	 dnia	 zgłoszenia	 zastrzeżeń,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 1.	 Termin	 sprawdzianu,	
uzgadnia	się	z	uczniem	i	jego	rodzicami.	

4. W	skład	powołanej	komisji	wchodzą:	
1) w	 przypadku	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 w	 skład	 komisji	

wchodzą:		
a) dyrektor	 szkoły	 albo	 nauczyciel	 wyznaczony	 przez	 dyrektora	 szkoły	 –	 jako	

przewodniczący	komisji,	
b) nauczyciel	prowadzący	dane	zajęcia	edukacyjne,	
c) nauczyciel	prowadzący	takie	same	lub	pokrewne	zajęcia	edukacyjne.	

2) w	przypadku	rocznej	oceny	klasyfikacyjnej	zachowania	w	skład	komisji	wchodzą:	
a) dyrektor	 szkoły	 albo	 nauczyciel	 wyznaczony	 przez	 dyrektora	 szkoły	 –	 jako	

przewodniczący	komisji,	
b) wychowawca	oddziału,	
c) nauczyciel	prowadzący	zajęcia	edukacyjne	w	danym	oddziale,	
d) pedagog,	jeżeli	jest	zatrudniony	w	szkole,	
e) psycholog,	jeżeli	jest	zatrudniony	w	szkole,	
f) przedstawiciel	samorządu	uczniowskiego,	
g) przedstawiciel	rady	rodziców.	

5. Nauczyciel,	o	którym	mowa	w	ust.	4	pkt.	1	b,	może	być	zwolniony	z	udziału	w	pracy	komisji	
na	 własną	 prośbę	 lub	 w	 innych,	 szczególnie	 uzasadnionych	 przypadkach.	 W	 takim	
przypadku	dyrektor	szkoły	powołuje	innego	nauczyciela	prowadzącego	takie	same	zajęcia	
edukacyjne,	 z	 tym	 że	 powołanie	 nauczyciela	 zatrudnionego	 w	 innej	 szkole	 następuje		
w	porozumieniu	z	dyrektorem	tej	szkoły.	

6. Ustalona	 przez	 komisję	 roczna	 ocena	 klasyfikacyjna	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 oraz	 roczna	
ocena	klasyfikacyjna	zachowania	nie	może	być	niższa	od	ustalonej	wcześniej	oceny.	Ocena	
ustalona	 przez	 komisję	 jest	 ostateczna,	 z	 wyjątkiem	 negatywnej	 rocznej,	 oceny	
klasyfikacyjnej	 z	 zajęć	 edukacyjnych,	 która	 może	 być	 zmieniona	 w	 wyniku	 egzaminu	
poprawkowego.	

7. Z	prac	komisji	sporządza	się	protokół	zawierający	w	szczególności:	
1) w	 przypadku	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	 z	 zajęć	 edukacyjnych	 ze	 sprawdzianu	

wiadomości	i	umiejętności	ucznia	sporządza	się	protokół,	zawierający	w	szczególności:	
a) nazwę	zajęć	edukacyjnych,	z	których	był	przeprowadzony	sprawdzian,	
b) imiona	i	nazwiska	osób	wchodzących	w	skład	komisji,	
c) termin	sprawdzianu	wiadomości	i	umiejętności,	
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d) imię	i	nazwisko	ucznia,	
e) zadania	sprawdzające,	
f) ustaloną	ocenę	klasyfikacyjną;	

2) w	przypadku	rocznej	oceny	klasyfikacyjnej	zachowania	z	posiedzenia	komisji	sporządza	
się	protokół,	zawierający	w	szczególności:	

a) imiona	i	nazwiska	osób	wchodzących	w	skład	komisji,	
b) termin	posiedzenia	komisji,	
c) imię	i	nazwisko	ucznia,	
d) wynik	głosowania,	
e) ustaloną	ocenę	klasyfikacyjną	zachowania	wraz	z	uzasadnieniem.	

Protokoły	stanowią	załączniki	do	arkusza	ocen	ucznia.	
8. Do	 protokołu,	 o	 którym	 mowa	 w	 ust.	 7pkt.1,	 dołącza	 się	 odpowiednio	 pisemne	 prace	

ucznia,	 zwięzłą	 informację	 o	 ustnych	 odpowiedziach	 ucznia	 i	 zwięzłą	 informację		
o	wykonaniu	przez	ucznia	zadania	praktycznego.	

9. Uczeń,	który	z	przyczyn	usprawiedliwionych	nie	przystąpił	do	sprawdzianu,	o	którym	mowa	
w	 ust.	 2	 pkt.	 1,	 w	 wyznaczonym	 terminie,	 może	 przystąpić	 do	 niego	 w	 dodatkowym	
terminie	wyznaczonym	przez	dyrektora	szkoły	w	uzgodnieniu	z	uczniem	i	jego	rodzicami.	

10. Przepisy	 ust.	 1–9	 stosuje	 się	 odpowiednio	 w	 przypadku	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej		
z	zajęć	edukacyjnych	ustalonej	w	wyniku	egzaminu	poprawkowego,	z	 tym	że	termin	do	
zgłoszenia	 zastrzeżeń	 wynosi	 5	 dni	 roboczych	 od	 dnia	 przeprowadzenia	 egzaminu	
poprawkowego.	W	tym	przypadku	ocena	ustalona	przez	komisję	jest	ostateczna.	

11. Sprawdzian	wiadomości	i	umiejętności	ucznia	z	plastyki,	muzyki,	zajęć	technicznych,	zajęć	
komputerowych	 i	 wychowania	 fizycznego	 ma	 przede	 wszystkim	 formę	 zadań	
praktycznych.	

12. Komisja,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.7	 pkt.2	 ustala	 roczną	 ocenę	 klasyfikacyjną	 zachowania		
w	terminie	5	dni	od	dnia	zgłoszenia	zastrzeżeń.	Ocena	jest	ustalana	w	drodze	głosowania	
zwykłą	 większością	 głosów.	 W	 przypadku	 równej	 liczby	 głosów	 decyduje	 głos	
przewodniczącego	komisji.	

§	48	
Egzamin	poprawkowy	
1. Począwszy	 od	 klasy	 IV	 szkoły	 podstawowej,	 uczeń,	 który	 w	 wyniku	 klasyfikacji	 rocznej	

otrzymał	negatywną	ocenę	klasyfikacyjną	z:	
1) jednych	albo	dwóch	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych,		
2) jednych	 obowiązkowych	 zajęć	 edukacyjnych	 lub	 zajęć	 z	 języka	 mniejszości	

narodowej,	 mniejszości	 etnicznej	 lub	 języka	 regionalnego	 może	 przystąpić	 do	
egzaminu	poprawkowego	z	tych	zajęć	

2. Egzamin	poprawkowy	składa	się	z	części	pisemnej	oraz	części	ustnej,	z	wyjątkiem	egzaminu	
z:	 plastyki,	 muzyki,	 zajęć	 technicznych,	 informatyki,	 zajęć	 komputerowych	 oraz	
wychowania	 fizycznego,	 z	 których	 egzamin	 ma	 przede	 wszystkim	 formę	 zadań	
praktycznych.	

3. Termin	egzaminu	poprawkowego	wyznacza	dyrektor	szkoły	do	dnia	zakończenia	rocznych	
zajęć	dydaktyczno	-	wychowawczych.	Egzamin	poprawkowy	przeprowadza	się	w	ostatnim	
tygodniu	ferii	letnich.	
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4. Egzamin	poprawkowy	przeprowadza	komisja,	w	której	skład	wchodzą:	
1) dyrektor	 szkoły	 albo	 nauczyciel	 wyznaczony	 przez	 dyrektora	 szkoły	 –	 jako	

przewodniczący	komisji;	
2) nauczyciel	prowadzący	dane	zajęcia	edukacyjne;	
3) nauczyciel	prowadzący	takie	same	lub	pokrewne	zajęcia	edukacyjne;	
4) nauczyciel	prowadzący	takie	same	lub	pokrewne	zajęcia	edukacyjne.	

5. Nauczyciel,	o	którym	mowa	w	ust.	4	pkt.	2,	może	być	zwolniony	z	udziału	w	pracy	komisji	
na	 własną	 prośbę	 lub	 w	 innych,	 szczególnie	 uzasadnionych	 przypadkach.	 W	 takim	
przypadku	 dyrektor	 szkoły	 powołuje	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.	

6. Z	egzaminu	poprawkowego	sporządza	się	protokół,	zawierający	w	szczególności:	
1) nazwę	zajęć	edukacyjnych,	z	których	był	przeprowadzony	egzamin;	

2) imiona	i	nazwiska	osób	wchodzących	w	skład	komisji;	

3) termin	egzaminu	poprawkowego;	

4) imię	i	nazwisko	ucznia;	

5) zadania	egzaminacyjne;	

6) ustaloną	ocenę	klasyfikacyjną.	

Do	 protokołu	 dołącza	 się	 odpowiednio	 pisemne	 prace	 ucznia,	 zwięzłą	 informację		
o	ustnych	odpowiedziach	ucznia	 i	 zwięzłą	 informację	o	wykonaniu	przez	ucznia	zadania	
praktycznego.	Protokół	stanowi	załącznik	do	arkusza	ocen	ucznia.	

7. Uczeń,	który	 z	przyczyn	usprawiedliwionych	nie	przystąpił	do	egzaminu	poprawkowego		
w	 wyznaczonym	 terminie,	 może	 przystąpić	 do	 niego	 w	 dodatkowym	 terminie,	
wyznaczonym	przez	dyrektora	szkoły,	nie	później	niż	do	końca	września.	

8. Uczeń,	 który	 nie	 zdał	 egzaminu	 poprawkowego,	 nie	 otrzymuje	 promocji	 do	 klasy	
programowo	wyższej	i	powtarza	klasę,	z	zastrzeżeniem	ust.	9.	

9. Rada	pedagogiczna,	uwzględniając	możliwości	edukacyjne	ucznia,	może	jeden	raz	w	ciągu	
danego	etapu	edukacyjnego	promować	do	klasy	programowo	wyższej	ucznia,	 który	nie	
zdał	egzaminu	poprawkowego	z	 jednych	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych	albo	zajęć		
z	 języka	 mniejszości	 narodowej,	 mniejszości	 etnicznej	 lub	 języka	 regionalnego,	 pod	
warunkiem,	że	te	zajęcia	są	realizowane	w	klasie	programowo	wyższej.	

§	49	
Sprawdzian	weryfikujący	ocenę	
Uczeń	 lub	 jego	 rodzice	 mają	 prawo	 do	 złożenia	 pisemnego	 wniosku	 do	 dyrektora	 szkoły		
w	 sprawie:	 uzyskania	 wyższej	 niż	 przewidywana	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	 z	 zajęć	
edukacyjnych	oraz	oceny	zachowania.	
1. Tryb	 uzyskania	 wyższej	 niż	 przewidywana	 rocznej	 oceny	 klasyfikacyjnej	

z	zajęć	edukacyjnych:	
1) uczeń	może	 ubiegać	 się	 o	 ocenę	 o	 jeden	 stopień	wyższą	 na	 swój	 pisemny	wniosek	

potwierdzony	przez	rodziców,	skierowany	do	dyrektora	szkoły;	
2) uczeń	 uzyska	 wyższą	 niż	 przewidywana	 roczną	 ocenę	 klasyfikacyjną	 z	 zajęć	

edukacyjnych,	 jeśli	 w	 wyniku	 sprawdzenia	 wiadomości	 i	 umiejętności	 uzyska	
pozytywny	wynik	sprawdzianu;	
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3) wniosek	 o	 przeprowadzenie	 sprawdzianu	 uczeń	 składa	 w	 terminie	 do	 2	 dni	 od	
uzyskania	 przez	 niego	 informacji	 o	 przewidywanej	 rocznej	 ocenie	 klasyfikacyjnej		
z	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych;	

4) sprawdzenie	wiadomości	i	umiejętności	odbywa	się	w	formie	pisemnego	sprawdzianu,	
z	wyjątkiem	sprawdzianu	z:	plastyki,	muzyki,	informatyki,	zajęć	komputerowych,	zajęć	
technicznych,	 wychowania	 fizycznego,	 z	 których	 sprawdzian	 ma	 przede	 wszystkim	
formę	zadań	praktycznych;		

5) sprawdzian	przeprowadza	się	nie	później	niż	na	dzień	przed	rocznym	klasyfikacyjnym	
zebraniem	 rady	 pedagogicznej,	 termin	 i	 miejsce	 sprawdzianu	 ustala	 się		
w	porozumieniu	z	rodzicami	ucznia;	

6) o	terminie	i	miejscu	sprawdzianu	powiadamia	nauczyciel	danych	zajęć	edukacyjnych,	
którego	dotyczy	sprawdzian;		

7) sprawdzian	 obejmujący	wymagania	 edukacyjne	 na	 ocenę,	 o	 którą	 ubiega	 się	 uczeń	
przygotowuje	 i	 przeprowadza	 nauczyciel	 danych	 zajęć	 edukacyjnych	 w	 obecności	
wychowawcy	klasy.	W	przypadku,	gdy	nauczyciel	przeprowadzający	 sprawdzian	 jest	
równocześnie	 wychowawcą	 klasy,	 sprawdzian	 odbywa	 się	 w	 obecności	 innego	
nauczyciela	uczącego	danego	lub	pokrewnego	przedmiotu;		

8) z	przeprowadzonego	sprawdzianu	nauczyciel	sporządza	protokół;	
9) do	protokołu	dołącza	się	podpisaną	i	poprawioną	pracę	ucznia.	

2. Tryb	uzyskania	wyższej	niż	przewidywana	rocznej	oceny	klasyfikacyjnej	zachowania:	
1) uczeń	 może	 ubiegać	 się	 o	 ocenę	 zachowania	 o	 jeden	 stopień	 wyższą	 na	 swój	

uzasadniony	pisemny	wniosek	potwierdzony	przez	rodziców,	skierowany	do	dyrektora	
szkoły;	

2) uczeń	uzyska	wyższą	niż	przewidywana	roczną	ocenę	klasyfikacyjną	zachowania,	jeśli	
w	wyniku	głosowania	powołanej	przez	dyrektora	komisji	uzyska	większą	liczbę	głosów,	
w	przypadku	równej	liczby	głosów	decyduje	głos	przewodniczącego	komisji;	

3) uczeń	 składa	 wniosek	 w	 terminie	 do	 2	 dni	 od	 uzyskania	 przez	 niego	 informacji		
o	przewidywanej	rocznej	ocenie	klasyfikacyjnej	zachowania;	

4) dyrektor	powołuje	komisję	w	składzie:	
a) wychowawca	klasy	-	jako	przewodniczący	komisji,	
b) pedagog	lub	psycholog,	
c) inny	nauczyciel	uczący	w	danej	klasie,		
d) przedstawiciel	samorządu	klasowego;	

5) posiedzenie	komisji	odbywa	się	nie	później	niż	na	dzień	przed	rocznym	klasyfikacyjnym	
zebraniem	 plenarnym	 rady	 pedagogicznej,	 o	 wyniku	 głosowania	 powiadamia	
wnioskodawcę	wychowawca	klasy;	

6) ocena	komisji	jest	ostateczna;	
7) z	posiedzenia	komisji	wychowawca	klasy	sporządza	protokół.		

§	50	
Promocja	
1. Uczeń	klasy	I–III	szkoły	podstawowej	otrzymuje	w	każdym	roku	szkolnym	promocję	do	klasy	

programowo	wyższej.	



Statut	Szkoły	Podstawowej	nr	2	im.	Marii	Skłodowskiej	–	Curie	w	Nowym	Tomyślu	
	

	 -42-	

2. W	 wyjątkowych	 przypadkach,	 uzasadnionych	 poziomem	 rozwoju	 i	 osiągnięć	 ucznia		
w	danym	roku	szkolnym	lub	stanem	zdrowia	ucznia,	rada	pedagogiczna	może	postanowić	
o	powtarzaniu	klasy	przez	ucznia	klasy	I–III	szkoły	podstawowej,	na	wniosek	wychowawcy	
oddziału	 po	 zasięgnięciu	 opinii	 rodziców	 ucznia	 lub	 na	 wniosek	 rodziców	 ucznia	 po	
zasięgnięciu	opinii	wychowawcy	oddziału.	

3. Na	wniosek	rodziców	ucznia	i	po	uzyskaniu	zgody	wychowawcy	oddziału	albo	na	wniosek	
wychowawcy	 oddziału	 i	 po	 uzyskaniu	 zgody	 rodziców	 ucznia	 rada	 pedagogiczna	może	
postanowić	o	promowaniu	ucznia	klasy	 I	 i	 II	 szkoły	podstawowej	do	klasy	programowo	
wyższej	również	w	ciągu	roku	szkolnego,	jeżeli	poziom	rozwoju	i	osiągnięć	ucznia	rokuje	
opanowanie	 w	 jednym	 roku	 szkolnym	 treści	 nauczania	 przewidzianych	 w	 programie	
nauczania	dwóch	klas.		

4. Począwszy	 od	 klasy	 IV	 szkoły	 podstawowej,	 uczeń	 otrzymuje	 promocję	 do	 klasy	
programowo	wyższej,	jeżeli	ze	wszystkich	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych	oraz	zajęć		
z	 języka	mniejszości	 narodowej,	mniejszości	 etnicznej	 lub	 języka	 regionalnego	otrzymał	
roczne,	pozytywne	oceny	klasyfikacyjne,	z	zastrzeżeniem	§	45	ust.	9.	

5. Począwszy	 od	 klasy	 IV	 szkoły	 podstawowej,	 uczeń,	 który	 w	 wyniku	 klasyfikacji	 rocznej	
uzyskał	z	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych	średnią	rocznych	ocen	klasyfikacyjnych	co	
najmniej	 4,75	 oraz	 co	 najmniej	 bardzo	 dobrą	 roczną	 ocenę	 klasyfikacyjną	 zachowania,	
otrzymuje	promocję	do	klasy	programowo	wyższej	z	wyróżnieniem.	

6. Uczniowi,	 który	 uczęszczał	 na	 dodatkowe	 zajęcia	 edukacyjne,	 religię,	 etykę	 lub	 religię		
i	etykę,	do	średniej	ocen	wlicza	się	także	roczne	oceny	klasyfikacyjne	uzyskane	z	tych	zajęć.	

7. O	promowaniu	do	klasy	programowo	wyższej	ucznia	posiadającego	orzeczenie	o	potrzebie	
kształcenia	 specjalnego	 wydane	 ze	 względu	 na	 upośledzenie	 umysłowe	 w	 stopniu	
umiarkowanym	 lub	 znacznym	 postanawia	 rada	 pedagogiczna,	 uwzględniając	 ustalenia	
zawarte	w	indywidualnym	programie	edukacyjno-terapeutycznym.	

8. Laureat	konkursu	przedmiotowego	o	zasięgu	wojewódzkim	lub	ponad	wojewódzkim	oraz	
laureat	 lub	 finalista	 ogólnopolskiej	 olimpiady	przedmiotowej,	 otrzymuje	 z	 danych	 zajęć	
edukacyjnych	 najwyższą	 pozytywną	 roczną	 ocenę	 klasyfikacyjną.	 Uczeń,	 który	 tytuł	
laureata	konkursu	przedmiotowego	o	zasięgu	wojewódzkim	lub	ponad	wojewódzkim	lub	
tytuł	 laureata	 lub	finalisty	ogólnopolskiej	olimpiady	przedmiotowej	uzyskał	po	ustaleniu	
rocznej	oceny	klasyfikacyjnej	z	zajęć	edukacyjnych,	otrzymuje	z	tych	zajęć	edukacyjnych	
najwyższą	pozytywną	końcową	ocenę	klasyfikacyjną.	

9. Uczeń,	który	nie	otrzymał	promocji	do	klasy	programowo	wyższej	powtarza	odpowiednio	
klasę.	

10. Uczeń,	 który	 posiada	 orzeczenie	 o	 potrzebie	 kształcenia	 specjalnego	 i	 ma	 opóźnienie		
w	realizacji	programu	nauczania	co	najmniej	jednej	klasy,	a	który	odpowiednio	uzyskuje	ze	
wszystkich	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych	oraz	zajęć	z	języka	mniejszości	narodowej,	
mniejszości	 etnicznej	 lub	 języka	 regionalnego	 oceny	 uznane	 za	 pozytywne	 w	 ramach	
wewnątrzszkolnego	 oceniania	 oraz	 rokuje	 opanowanie	w	 jednym	 roku	 szkolnym	 treści	
nauczania	przewidzianych	w	programie	nauczania	dwóch	klas,	może	być	promowany	do	
klasy	programowo	wyższej	również	w	ciągu	roku	szkolnego.



	
	

§	51	
Ukończenie	szkoły	
1. Uczeń	kończy	szkołę	w	wyniku	klasyfikacji	końcowej	otrzymał	ze	wszystkich	obowiązkowych	

zajęć	edukacyjnych	pozytywne	końcowe	oceny	klasyfikacyjne.	
2. Uczeń	kończy	szkołę	podstawową	z	wyróżnieniem,	 jeżeli	w	wyniku	klasyfikacji	końcowej	

uzyskał	z	obowiązkowych	zajęć	edukacyjnych	średnią	końcowych	ocen	klasyfikacyjnych	co	
najmniej	4,75	oraz	co	najmniej	bardzo	dobrą	końcową	ocenę	klasyfikacyjną	zachowania.	

3. Uczniowi,	 który	 uczęszczał	 na	 dodatkowe	 zajęcia	 edukacyjne,	 religię,	 etykę	 lub	 religie		
i	etykę,	do	średniej	ocen	wlicza	się	także	końcowe	oceny	klasyfikacyjne	uzyskane	z	tych	
zajęć.	

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

§	52	
Sprawdzian	na	zakończenie	szkoły	podstawowej	
W	klasie	VIII	 jest	przeprowadzany	 sprawdzian	na	 zakończenie	 szkoły	podstawowej.	 Sposób	
przeprowadzenia	sprawdzianu	określają	odrębne	przepisy.	

	
UCZNIOWIE	SZKOŁY	

§	53	
1. Prawa	i	obowiązki	ucznia	

1) Uczeń	ma	prawo	do:	
a) zapoznania	się	z	programami	nauczania	poszczególnych	przedmiotów,	
b) właściwie	zorganizowanego	procesu	kształcenia	zgodnie	z	zasadami	higieny	pracy	

umysłowej,	
c) życzliwego,	podmiotowego	traktowania	w	procesie	kształcenia	i	wychowania,	
d) opieki	wychowawczej	i	zapewnienia	warunków	bezpieczeństwa,	
e) swobody	w	wyrażaniu	myśli	i	przekonań,	
f) sprawiedliwej,	 umotywowanej	 i	 jawnej	 oceny	 ustalonej	 na	 podstawie	 znanych	

kryteriów,	
g) powiadamiania	go	o	terminie	i	zakresie	pisemnych	sprawdzianów	wiadomości,	
h) rozwijania	 swych	 zainteresowań	 i	 zdolności	 na	 zajęciach	 lekcyjnych	

i	pozalekcyjnych,	
i) odpoczynku	w	czasie	przerw	międzylekcyjnych	oraz	w	czasie	przerw	świątecznych	

i	ferii	(na	czas	ich	trwania	nie	zadaje	się	prac	domowych),	
j) uzyskania	pomocy	w	przypadku	trudności	w	nauce,	
k) korzystania	 pod	 opieką	 nauczycieli	 z	 pomieszczeń	 szkoły,	 sprzętu,	 środków	

dydaktycznych,	księgozbioru	biblioteki,	
l) korzystania	 z	 opieki	 zdrowotnej,	 poradnictwa	 terapii	 pedagogicznej	

oraz	psychologicznej,	
m) udziału	 w	 organizowanych	 dla	 niego	 imprezach	 kulturalnych,	 sportowych	

i	rozrywkowych	na	terenie	szkoły,	
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n) wpływania	 na	 życie	 szkoły	 poprzez	 działalność	 samorządową	oraz	 zrzeszania	 się	
w	organizacjach	działających	na	terenie	szkoły.	

2) Uczeń	ma	obowiązek:	
a) uczyć	 się	 systematycznie	 i	 rozwijać	 swoje	 umiejętności	 aktywnie	 uczestniczyć	

w	zajęciach	lekcyjnych,		
b) regularnie	uczęszczać	na	lekcje	i	nie	spóźniać	się,	
c) usprawiedliwiać	każdą	nieobecność	na	zajęciach	obowiązkowych,	
d) brać	 czynny	 udział	 w	 życiu	 szkoły,	 pracując	 w	 organizacjach	 uczniowskich	

uczestnicząc	w	zajęciach	pozalekcyjnych,		
e) godnie	reprezentować	szkołę,	
f) szanować	symbole	państwowe	i	szkolne,	
g) starać	się	o	uzyskanie	jak	najwyższej	oceny	własnego	zachowania,	
h) odnosić	 się	 z	 szacunkiem	 do	 nauczycieli	 i	 innych	 pracowników	 szkoły,	 innych	

uczniów	oraz	ich	rodziców,	
i) dbać	o	kulturę	słowa	w	szkole	i	poza	nią,	
j) dbać	o	dobre	imię	szkoły,	uczniów,	nauczycieli	i	rodziców	oraz	swoje	własne,	
k) 	chronić	własne	życie	i	zdrowie,	przestrzegać	zasad	higieny	w	trakcie	zajęć,	a	także	

przed	ich	rozpoczęciem	w	czasie	przerw,	
l) na	 lekcje	wychowania	 fizycznego	ma	 obowiązek	 zdjąć	wszelkie	 ozdoby	 (zegarki,	

bransoletki,	pierścionki,	łańcuszki	itp.),	
m) nie	 palić	 tytoniu,	 nie	 pić	 alkoholu,	 nie	 używać	 narkotyków	 i	 innych	 środków	

odurzających,	
n) 	dbać	o	ład	i	porządek	oraz	mienie	szkolne,	
o) naprawić	wyrządzone	przez	siebie	szkody	(tylko	szkody	niematerialne).	

4) Uczniowi	zabrania	się:	
a) wnoszenia	na	 teren	 szkoły	 i	 używania	przedmiotów	oraz	 środków	 zagrażających	

zdrowiu	i	życiu	np.	petard,	noży,	scyzoryków,	laserów,	gazów,	itp.	Każde	zauważone	
niebezpieczeństwo	i	zagrożenie	należy	natychmiast	zgłosić	nauczycielom,	dyrekcji	
lub	innym	pracownikom	szkoły,	

b) przynoszenia	do	szkoły	rzeczy	wartościowych.	Szkoła	nie	ponosi	odpowiedzialności	
za	ich	zgubienie	lub	zniszczenie.	Obowiązkiem	ucznia	jest	ochrona	i	zabezpieczenie	
własności	prywatnej	przed	zniszczeniem	i	kradzieżą,	

c) używania	telefonów	komórkowych	oraz	innych	urządzeń	elektronicznych	podczas	
zajęć	dydaktyczno	–	wychowawczych,	chyba	że	nauczyciel	postanowi	inaczej,	

d) używania	 na	 terenie	 szkoły	 urządzeń	 rejestrujących	 dźwięk	 i	 obraz	 bez	 zgody	
dyrekcji	szkoły,	

e) stosowania	przez	uczniów	jakiejkolwiek	formy	przemocy	w	szkole	oraz	poza	szkołą	
wobec	ludzi,	zwierząt	i	otaczającej	przyrody.	

5. Podczas	zajęć	edukacyjnych	uczeń:	
a) bierze	aktywny	udział	w	zajęciach,	stara	się	nie	przeszkadzać	w	ich	prowadzeniu,	
b) współpracuje	z	nauczycielem	i	uczniami	danego	oddziału,	
c) dzieli	się	swoją	wiedzą	i	doświadczeniem,	
d) korzysta	z	pomocy	dydaktycznych	i	naukowych	zgodnie	z	polecaniem	nauczyciela,	
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e) wykonuje	zadania	i	prace	zlecone	przez	nauczyciela,	
f) korzysta	z	urządzeń	multimedialnych	tylko	na	polecenie	nauczyciela.	

6. Uczeń	może	korzystać	z	telefonu	komórkowego	na	lekcji	i	podczas	imprez	szkolnych	za	
zgodą	nauczyciela.	Zakazane	jest	wykonywanie	zdjęć	osób	lub	ich	nagrywanie.	

	
RODZAJE	NAGRÓD	I	KAR	ORAZ	SPOSÓB	ICH	PRZYZNAWANIA	

§	54	
1. Nagrody:	 za	 rzetelną	 naukę	 i	 pracę	 społeczną,	 wzorową	 postawę	 wybitne	 osiągnięcia,	

działalność	i	odwagę	uczeń	jest	wyróżniony:	
1) pochwałą	wychowawcy	klasy;	
2) pochwałą	dyrektora	szkoły;	
3) dyplomem	honorowym;	
4) nagrodą	rzeczową;	
5) uroczystym	wpisem	do	„Złotej	Księgi	Szkoły”;	
6) tytułem	„Wzorowy	Uczeń”;	
7) tytułem	„Najlepszego	Absolwenta	Szkoły”;	
8) tytułem	„Najlepszego	Absolwenta	w	poszczególnych	dziedzinach”	
9) listem	gratulacyjnym	do	rodziców.	

2. Nagrody	przyznają:	
1) wychowawca	klasy;	
2) dyrektor	szkoły	w	porozumieniu	z	wychowawcą	klasy	i	samorządem	klasowym;	
3) dyrektor	szkoły	w	porozumieniu	z	radą	pedagogiczną,	samorządem	uczniowskim	i	radą	

rodziców.	
3. Przyznaje	się	tytuł	„Złota	Klasa”,	„Srebrna	Klasa”.	
4. Tryb	i	okoliczności	przyznawania	wyróżnień	są	następujące:	

1) wyróżnienie	 ucznia	 winno	 mieć	 na	 celu	 uznanie	 dla	 jego	 postawy	 wobec	 nauki,	
zaangażowania	 w	 życie	 szkoły,	 osiągnięć	osobistych	 i	 służyć	zarówno	 utrzymaniu	
prezentowanej	przez	ucznia	postawy	jak	i	wpływać	mobilizująco	na	innych;	

2) dyrektor	szkoły	może	wyróżnić	ucznia	z	inicjatywy	własnej	lub	na	wniosek	wychowawcy,	
nauczyciela,	pedagoga	szkolnego,	rady	pedagogicznej,	samorządu	uczniowskiego;	

3) Odznakę	WZOROWY	UCZEŃ	przyznaje	rada	pedagogiczna	uczniom	klas	4-8	po	każdej	
klasyfikacji.	Aby	otrzymać	tę	odznakę	należy	spełnić	następujące	kryteria:	
a) uczeń	w	wyniku	klasyfikacji	śródrocznej	lub	klasyfikacji	rocznej	uzyskał	średnią	ocen	

co	najmniej	5,35,	
b) uczeń	 w	 wyniku	 klasyfikacji	 śródrocznej	 lub	 klasyfikacji	 rocznej	 otrzymał	

zachowanie	wzorowe,	
c) uczeń	w	wyniku	klasyfikacji	śródrocznej	 lub	klasyfikacji	rocznej	nie	może	uzyskać	

ocen	poniżej	oceny	dobrej.	
Odznaka	 WZOROWEGO	 UCZNIA	 wręczana	 jest	 na	 apelu.	 Uczeń,	 który	 w	 kolejnej	
klasyfikacji	 nie	 spełnił	 w/w	 warunków	 nie	 ma	 prawa	 nosić	 odznaki	 „Wzorowego	
Ucznia”.	

4) Tytuł	Najlepszego	Absolwenta	przyznaje	rada	pedagogiczna	uczniowi,	który:	
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a) w	 klasyfikacji	 rocznej,	 w	 klasie	 od	 4	 do	 8	 uzyskał	 średnią	 ocen	 z	 wszystkich	
przedmiotów	co	najmniej	5,5.	Uzyskane	oceny	roczne	z	przedmiotów	nie	mogą	być	
niższe	niż	ocena	bardzo	dobra,	

b) ze	sprawdzianu	na	zakończenie	nauki	uzyskał	wynik	co	najmniej	90	%	z	wszystkich	
części	sprawdzianu,	

c) w	klasie	8	lub	7	był	uczestnikiem	co	najmniej	rejonowego	etapu	Wojewódzkiego	
Konkursu	Przedmiotowego,	organizowanego	przez	Kuratorium	Oświaty,	

d) po	spełnieniu	w/w	wymagań	w	wyniku	klasyfikacji	rocznej	w	klasie	ósmej,	uzyskał	
najwyższą	średnią	z	wszystkich	przedmiotów	nauczania.	

5) Tytuł	„Najlepszy	absolwent	w	dziedzinie	przedmiotów	humanistycznych”	 (j.	polski		
i	 historia).	 Aby	 otrzymać	 tytuł	 najlepszego	 absolwenta	 w	 dziedzinie	 przedmiotów	
humanistycznych	należy	spełnić	następujące	kryteria:	
a) na	zakończenie	klas	od	4	do	8	z	 języka	polskiego	 i	historii,	uczeń	uzyskał	 roczne	

oceny	celujące,	
b) był	 uczestnikiem	 konkursu	 lub	 olimpiady	 co	 najmniej	 na	 szczeblu	wojewódzkim		

w	II	etapie	edukacyjnym,	
c) uczeń	 uzyskał	 najwyższe	 osiągnięcia	 w	 konkursach	 lub	 olimpiadach	 w	 II	 etapie	

edukacyjnym.	
6) Tytuł	 „Najlepszy	 absolwent	 w	 dziedzinie	 przedmiotów	 matematycznych”	

(matematyka,	 fizyka,	 informatyka).	 Aby	 otrzymać	 tytuł	 najlepszego	 absolwenta		
w	dziedzinie	przedmiotów	matematycznych	(matematyka,	fizyka,	informatyka)	należy	
spełnić	następujące	kryteria:	
a) na	 zakończenie	 klas	 od	 4	 do	 8	 z	matematyki,	 fizyki	 i	 informatyki	 uczeń	 uzyskał	

roczne	oceny	celujące,	
b) był	 uczestnikiem	 konkursu	 lub	 olimpiady	 co	 najmniej	 na	 szczeblu	wojewódzkim		

w	II	etapie	edukacyjnym,	
c) uczeń	 uzyskał	 najwyższe	 osiągnięcia	 w	 konkursach	 lub	 olimpiadach	 w	 II	 etapie	

edukacyjnym.	
7) Tytuł	„Najlepszy	absolwent	w	dziedzinie	przedmiotów	biologiczno	–	chemicznych”	

(biologia,	 chemia).	 Aby	 otrzymać	 tytuł	 najlepszego	 absolwenta	 w	 dziedzinie	
przedmiotów	biologiczno	-	chemicznych	(biologia,	chemia)	należy	spełnić	następujące	
kryteria:	
a) na	zakończenie	klas	od	5	do	8	z	biologii	i	chemii	uczeń	uzyskał	roczne	oceny	

celujące,	
b) był	uczestnikiem	konkursu	lub	olimpiady	co	najmniej	na	szczeblu	wojewódzkim		

w	II	etapie	edukacyjnym,	
c) uczeń	uzyskał	najwyższe	osiągnięcia	w	konkursach	lub	olimpiadach	w	II	etapie	

edukacyjnym.	
8) Tytuł	 „Najlepszy	 absolwent	 w	 dziedzinie	 przedmiotów	 artystycznych”	 (muzyka,	

plastyka,	 technika).	 Aby	 otrzymać	 tytuł	 najlepszego	 absolwenta	 w	 dziedzinie	
przedmiotów	 artystycznych	 (muzyka,	 plastyka,	 technika)	 należy	 spełnić	 następujące	
kryteria:	
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a) na	zakończenie	klasy	od	4	do	8	z	muzyki,	plastyki	i	techniki,	uczeń	uzyskał	roczne	
oceny	celujące,	

b) był	 uczestnikiem	 konkursu	 lub	 olimpiady	 co	 najmniej	 na	 szczeblu	 powiatowym		
w	II	etapie	edukacyjnym,	

c) uczeń	 uzyskał	 najwyższe	 osiągnięcia	 w	 konkursach	 lub	 olimpiadach	 w	 II	 etapie	
edukacyjnym.	

9) Tytuł	 „Najlepszy	 absolwent	 w	 dziedzinie	 języków	 obcych”.	 Aby	 otrzymać	 tytuł	
najlepszego	absolwenta	w	dziedzinie	języków	obcych	należy	spełnić	następujące	kryteria:	
a) na	zakończenie	klasy	od	4	do	8	z	języka	angielskiego	i	języka	niemieckiego,	uczeń	

uzyskał	roczne	oceny	celujące,	
b) był	 uczestnikiem	 konkursu	 lub	 olimpiady	 co	 najmniej	 na	 szczeblu	wojewódzkim		

w	II	etapie	edukacyjnym,	
c) uczeń	 uzyskał	 najwyższe	 osiągnięcia	 w	 konkursach	 lub	 olimpiadach	 w	 II	 etapie	

edukacyjnym.	
10) Tytuł	 „Najlepszy	 absolwent	w	dziedzinie	 sportu”.	 Aby	otrzymać	 tytuł	 najlepszego	

absolwenta	w	dziedzinie	sportu	należy	spełnić	następujące	kryteria:	
a) na	 zakończenie	 klasy	 od	 4	 do	 8	 z	wychowania	 fizycznego,	 uczeń	 uzyskał	 roczne	

oceny	celujące,	
b) był	 uczestnikiem	 zawodów	 sportowych	 co	 najmniej	 na	 szczeblu	 powiatowym		

w	II	etapie	edukacyjnym,	
c) uczeń	uzyskał	najwyższą	lokatę	w	danym	roku	szkolnym	w	konkursie	na	najlepszego	

sportowca	w	kategorii	dziewcząt	lub	chłopców.	
11) Tytuł	„ZŁOTA	KLASA”	lub	„SREBRNA	KLASA”	przyznaje	rada	pedagogiczna	dla	klasy	za	

wyniki	 w	 nauce.	 Aby	 otrzymać	 tytuł	 ZŁOTEJ	 LUB	 SREBNEJ	 KLASY	 należy	 spełnić	
następujące	kryteria:	
a) tytuł	ZŁOTEJ	KLASY	przyznaje	rada	pedagogiczna	klasie,	która	w	wyniku	klasyfikacji	

śródrocznej	lub	klasyfikacji	rocznej	uzyskała	średnią	ocen	co	najmniej	4,75,	
b) tytuł	 SREBRNEJ	 KLASY	 przyznaje	 rada	 pedagogiczna	 klasie,	 która	 w	 wyniku	

klasyfikacji	śródrocznej	 lub	klasyfikacji	rocznej	uzyskała	średnią	ocen	co	najmniej	
4,5,	

c) nagrodą	dla	klasy	jest	pamiątkowy	dyplom	wręczany	na	apelu	oraz	wpis	do	Złotej	
Księgi	Szkoły.	

12) Uczniowi	 lub	 jego	 rodzicom	 przysługuje	 prawo	wniesienia	 sprzeciwu	wobec	 zastosowanej	
nagrody,	gdy	uznają,	że	jest	nieadekwatna	do	uczniowskich	osiągnięć;	

13) Sprzeciw	może	być	złożony	w	dowolnej	formie,	najpóźniej	w	ciągu	3	dni	od	uzyskania	nagrody;	
14) W	celu	rozpatrzenia	sprzeciwu	dyrektor	szkoły	powołuje	komisję	w	składzie:	

a) wychowawca	oddziału,	
b) pedagog	szkolny,	
c) opiekun	samorządu	uczniowskiego,	
d) przedstawiciel	samorządu	uczniowskiego,	
e) przedstawiciel	rady	rodziców.	
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15) Komisja	rozpatruje	sprzeciw,	w	obecności	co	najmniej	2/3	składu	i	podejmuje	swoją	decyzję	
poprzez	 głosowanie.	Każda	osoba	z	komisji	posiada	 jeden	głos.	W	przypadku	równej	 liczby	
głosów,	głos	decydujący	ma	wychowawca	oddziału.	

16) O	wyniku	rozstrzygnięć,	wychowawca	oddziału,	powiadamia	rodzica	na	piśmie.	
§	55	

1. Kary:	za	nieprzestrzeganie	statutu	szkoły,	zarządzeń	dyrektora	szkoły	i	wychowawcy	klasy	
oraz	postanowień	samorządu	uczniowskiego	uczeń	jest	karany:	
1) upomnieniem,	
2) naganą	wychowawcy	klasy,	
3) naganą	dyrektora	szkoły,	
4) zawieszeniem	prawa	reprezentowania	szkoły	na	zewnątrz,	
5) przeniesieniem	do	innej	klasy	w	swojej	szkole.	

2. Dyrektor	 szkoły	 może	 wstrzymać	 wykonanie	 wobec	 ucznia	 kary,	 jeżeli	 uczeń	 uzyska	
poręczenie	nauczyciela,	samorządu	uczniowskiego	lub	rady	klasowej	rodziców.	

3. Uczniowi	 przysługuje	 prawo	 odwołania	 się	 od	 kary	 za	 pośrednictwem	 Samorządu	
Uczniowskiego,	wychowawcy	lub	rodziców	do	dyrektora	szkoły	w	terminie	trzech	dni.	

4. Szkoła	 ma	 obowiązek	 informowania	 rodziców	 ucznia	 o	 przyznanej	 mu	 nagrodzie	 lub	
zastosowaniu	wobec	niego	kary.	

5. W	 uzasadnionych	 przypadkach	 podejrzenia	 o	 użycie	 jakiejkolwiek	 używki,	 za	 zgodą		
i	w	obecności	rodziców	uczeń	może	zostać	poddany	testom.	

§	56	
Przeniesienie	ucznia	do	innej	szkoły	
1. Przeniesienie	ucznia	do	innej	szkoły	może	mieć	miejsce	w	szczególności	w	przypadku:	

1) gdy	wyczerpano	możliwości	oddziaływań	wychowawczych;		
2) używania	lub	posiadania	narkotyków	i	innych	środków	odurzających	na	terenie	

szkoły	i	w	czasie	zajęć	pozaszkolnych	organizowanych	przez	szkołę;	
3) agresywnego	zachowania	wobec	uczniów,	nauczycieli	lub	innych	pracowników	szkoły;	
4) umyślnego	spowodowania	uszkodzenia	ciała	uczniów,	nauczycieli	i	innych	

pracowników	szkoły;	
5) spowodowania	zagrożenia	zdrowia,	życia	i	bezpieczeństwa	swojego	i	innych;	
6) kradzieży,	wymuszenia,	przestępstw	komputerowych,	rozprowadzania	narkotyków		

i	innych	środków	odurzających	oraz	innych	przestępstw	ściganych	z	urzędu;	
7) fałszowania	lub	jakiejkolwiek	ingerencji	w	stan	dokumentacji	szkolnej.		

2. W	przypadku	wyczerpania	wszelkich	oddziaływań	wychowawczych	oraz	braku	poprawy	
zachowania	 ucznia	 wychowawca	 oddziału	 zwraca	 się	 do	 dyrektora	 z	 uzasadnionym	
wnioskiem	o	podjęcie	działań	zmierzających	do	przeniesienia	ucznia	do	innej	szkoły.	

3. Dyrektor	występuje	 z	wnioskiem,	o	 przeniesienie	 ucznia	 do	 innej	 szkoły,	 do	Kuratora	
Oświaty,	 po	 uprzednim	 zasięgnięciu	 opinii	 pedagoga	 szkolnego	 i	 samorządu	
uczniowskiego	z	zastrzeżeniem,	że	opinie	te	nie	są	wiążące	dla	dyrektora.	

4. Uczeń	ma	prawo	wskazać	swojego	rzecznika	obrony,	może	to	być	wychowawca,	pedagog	
szkolny	lub	inny	nauczyciel.	

5. W	 celu	 podjęcia	 decyzji	 o	 przeniesieniu	 ucznia	 do	 innej	 szkoły,	 dyrektor	 szkoły	
przeprowadza	 rozmowę	 ze	 wszystkimi	 zainteresowanymi	 osobami:	 uczniem,	 jego	
rodzicami,	rzecznikiem	obrony.	
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6. Jeżeli	 przeniesienie	 ucznia	 jest	 uzasadnione,	 dyrektor	 szkoły	 występuje	 do	 kuratora	
oświaty	z	wnioskiem	o	przeniesienie	ucznia.	

7. Uczeń	i	jego	rodzice	mają	prawo	wglądu	do	dokumentacji	szkolnej,	na	podstawie	której	
podjęto	decyzję	o	przeniesieniu	ucznia	do	innej	szkoły.	

8. W	przypadku	ucznia,	który	ukończył	18	lat	i	opuszczał	zajęcia	bez	usprawiedliwienia,	bądź	
nie	 rokuje,	 że	ukończy	szkołę	w	danym	roku	szkolnym,	 rada	pedagogiczna	podejmuje	
decyzję	o	skreśleniu	go	z	listy	uczniów.	

	
ORGANIZACJA	I	REALIZACJA	DZIAŁAŃ	W	ZAKRESIE	WOLONTARIATU	

§	57	
1. Celem	działalności	w	zakresie	wolontariatu	jest:	

1) wzmacnianie	postaw	szacunku,	wrażliwości	i	tolerancji	wobec	drugiego	człowieka;	
2) budowanie	świata	wartości	wśród	uczniów;	
3) rozwijanie	dobroczynności	wśród	uczniów;	
4) rozwijanie	zainteresowań	uczniów;	
5) rozwijanie	wśród	uczniów	alternatywnej	postawy	wobec	konsumpcyjnego	stylu	życia;	
6) pożyteczne	spędzanie	wolnego	czasu;	
7) propagowanie	idei	wolontariatu.	

2. Szkolne	koło	wolontariatu	może	zostać	powołane	z	inicjatywy	Samorządu	Uczniowskiego,	
nauczycieli	i	rodziców.	

3. Dyrektor	Szkoły,	w	porozumieniu	z	uczniami	działającymi	w	szkolnym	kole	wolontariatu,	
wskazuje	jego	opiekuna	spośród	nauczycieli	szkoły.	

	
POSTANOWIENIA	KOŃCOWE	

§	58	
1. Szkoła	używa	pieczęci	urzędowej	zgodnie	z	odrębnymi	przepisami.	
2. Szkoła	posiada	własny	sztandar	oraz	ceremoniał	szkolny.	
3. Szkoła	prowadzi	i	przechowuje	dokumentację	zgodnie	z	odrębnymi	przepisami.	

§	59	
1. Zasady	prowadzenia	przez	szkołę	gospodarki	finansowej	i	materiałowej	określają	odrębne	

przepisy.	
2. Organem	kompetentnym	do	uchwalania	zmian	w	statucie	szkoły	jest	rada	pedagogiczna.	
	
Statut	został	zatwierdzony	na	zebraniu	rady	pedagogicznej	w	dniu	28	listopada	2017	r.	
	


