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Rozdział 1. Przepisy ogólne 

 

§ 1  

1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza z siedzibą w 

Kołobrzegu przy ulicy Bogusława X nr 22, zwana dalej „szkołą” jest szkołą 

publiczną. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Kołobrzeg. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

4. Szkoła działa na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady 

Miejskiej w Kołobrzegu Nr XXIV/228/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie 

powołania jednostek budżetowych, Uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu Nr 

VI/61/99 z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły 
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Podstawowej nr 8 w Kołobrzegu. Obwód szkoły określa Uchwała Rady Miejskiej 

w Kołobrzegu Nr XI/120/07 z dnia 31 lipca 2007 r., zmieniająca uchwałę w 

sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie 

Miasta Kołobrzegu. 

5. W klasie programowo najwyższej przeprowadza się sprawdzian,   który  jest 

obowiązkowy dla każdego ucznia. 

6. Szkoła ma nadane imię, własny sztandar i ceremoniał.  

7. Szkoła prowadzi księgowo – rachunkową i wartościową politykę. 

8. Statut szkoły jest jej podstawowym aktem prawnym regulującym działalność 

szkoły. Wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne. 

9. Pieczęć urzędową szkoły (z godłem w części środkowej) umieszcza się tylko na 

dokumentach szczególnej wagi, takich jak świadectwo, kopie świadectwa, 

legitymacja szkolna, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

10. 1) W szkole za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/kolobrzeg 

funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie oraz usługi z nim 

związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. 

Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez 

Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i 

obsługującej system dziennika elektronicznego. 

2) Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego, możliwości 

korzystania z dziennika elektronicznego przez poszczególnych użytkowników 

oraz trybu postępowania w przypadku awarii określone zostały w Regulaminie 

funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

 

§ 2 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz 

uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki, a także zasady 

bezpieczeństwa dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów. 

 

2. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem, 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/kolobrzeg
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2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym, co najmniej, kontynuację nauki na następnym etapie 

kształcenia, 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

kultury europejskiej. 

3. W szkole nauczyciele dostosowują sposób przekazywania wiedzy, kształtowania 

umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, 

umożliwiają im poznawanie świata, wspomagają ich samodzielność uczenia się, 

inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość 

poznawczą oraz motywację do dalszej nauki. 

4. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie 

kształcenia ogólnego w szkole należą: 

1)  czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność 

rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie 

umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny  

i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa, 

2)  myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi 

matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych 

rozumowań matematycznych, 

3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na 

obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa, 

4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, 

zarówno  w mowie, jak i w piśmie, 

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- 

- komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji, 
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6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości 

świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej 

edukacji, 

7)  umiejętność pracy zespołowej. 

5. Powyższe cele i zadania szkoła spełnia poprzez realizację treści edukacyjnych, 

wskazanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w ramach: 

1)  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z 

zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka 

niemieckiego, 

 3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

6. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje dla rodziców w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, a w szczególności: pedagoga, psychologa, 

logopedy. 

7. W zakresie bezpieczeństwa szkoła zapewnia budynek szkoły oraz przynależne 

tereny i urządzenia odpowiadające ogólnym warunkom bhp i rozporządzeniom 

ppoż., posiada monitoring wizyjny budynku oraz przynależnych do niego 

terenów. 

8. Zasady bhp w poszczególnych salach i pomieszczeniach określają odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział 2. Organy szkoły oraz ich zadania 

§ 3  

Organami szkoły są: 

a. Dyrektor szkoły, 

b. Rada Pedagogiczna, 

c. Rada Rodziców, 

d. Samorząd Uczniowski. 

§ 4 

Uprawnienia i zadania Dyrektora 

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

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.  
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2. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.  

3. Dyrektor odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom pracy szkoły i 

zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne. 

4. Dyrektor posiada uprawnienia do wydawania zarządzeń związanych z organizacją 

pracy szkoły oraz bezpieczeństwem, higieną pracy uczniów i pracowników 

szkoły. 

5. Dyrektor w szczególności decyduje w następujących sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły,  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników szkoły,  

4) dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenia pełnej 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowania 

administracyjnej, finansowej oraz gospodarczej obsługi szkoły,  

5) współdziałania ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk szkolnych, 

6) określenia, w porozumieniu z Radą Rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, sytuacji, w których przebywanie 

ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju 

ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

w określonym dniu lub dniach.  

6. Do zadań Dyrektora szkoły należy w szczególności:  

1) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań i obowiązków oraz oceny 

okresowej  pracowników obsługi i administracji zgodnie z odrębnymi 

przepisami,  

2) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące w obwodzie szkoły,  

3) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym,  

4) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 

przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,  
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5) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działanie prozdrowotne,  

6) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej, samodzielnej pracy uczniów, 

7) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników obowiązujących 

od nowego roku szkolnego oraz dopuszczanie zestawu programów 

nauczania, 

8) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły, udostępnianie podręczników na zasadach 

określonych przepisami, 

9) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w tym 

organizowanie różnych form szkolenia w zakresie bhp, 

10) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń                   

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie oraz 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły,  

11) odpowiadanie za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie 

szóstej przeprowadzonego w szkole,  

12) opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły do 30 kwietnia każdego roku,  

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania; arkusz organizacyjny 

zatwierdza organ prowadzący szkołę, 

13) ustalanie, na podstawie zatwierdzonego arkusza, tygodniowego rozkładu 

zajęć, organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, 

14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 

15) określanie i ustalanie sposobów dokumentowania pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej, 

16) nadzór nad realizacją zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia, 

17) organizowanie i nadzorowanie organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  
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7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, rodzicami oraz jest 

zobowiązany do uwzględnienia ich wniosków i opinii. 

8. Dyrektor szkoły realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz 

wstrzymuje ich wykonanie w przypadku, gdy są niezgodne z przepisami prawa. 

9. O wstrzymaniu wykonywania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

10. (skreślony). 

11. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i pracuje według ustalonego 

regulaminu.  

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

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności szkoły.  

13. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

13a. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły, na 

wniosek zespołu. 

13b. Cele i zadania zespołów określają odrębne przepisy. 

14. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi  

w szkole. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektor wykonuje  

w szczególności następujące zadania:  

1) planuje, organizuje i przeprowadza badania oraz obserwacje wybranych 

zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły, 

2) opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące 

doskonaleniu jakości pracy szkoły i terminy ich realizacji, 

3) analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości 

kształcenia w szkole, a także podejmuje stosownie do potrzeb, działania 

naprawcze  lub doskonalące w tym zakresie, 

4) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych, 
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5) dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz oceny jego dorobku zawodowego,  

6) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycielom ubiegającym się o kolejne 

stopnie awansu zawodowego, a także przydziela im opiekunów stażu,  

7) powołuje i przewodniczy pracom komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,  

8) nadaje lub odmawia nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi 

stażyście,  

9) uczestniczy w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla 

nauczycieli ubiegających się odpowiednio o stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, 

10) kontroluje przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli. 

15. Na wniosek lub za zgodą rodziców Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny  program lub 

tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia 

następuje w drodze decyzji administracyjnej.  

16. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

§ 5 

1. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem szkoły a Samorządem 

Uczniowskim sprawę rozstrzyga Rada Rodziców poprzez podjęcie stosownej 

uchwały. 

2. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem szkoły a Radą Rodziców sprawę 

rozstrzyga organ prowadzący szkołę, jeżeli przedmiot sporu dotyczy kompetencji 

tego organu lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jeżeli przedmiotem 

sporu są sprawy z zakresu nadzoru pedagogicznego.  

3. Szczegółowy tryb postępowania w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami 

szkoły określają te organy w regulaminie swojej działalności. Postanowienia 

regulaminów nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły oraz przepisami prawa. 

§ 6 

1. Funkcję wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze powierza i z tej 

funkcji odwołuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

szkołę,  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora szkoły i innych osób na 

stanowiskach kierowniczych ustala Dyrektor szkoły. 
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3. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora szkoły w przypadku nieobecności Dyrektora  

w placówce w ramach swoich obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.  

 

Rada Pedagogiczna 

§ 7  

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole,  

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski Dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) program wychowawczy i program profilaktyki w porozumieniu z Radą 

Rodziców. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

5. (skreślony). 

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego 

szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela 

z funkcji kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę lub Dyrektor są 
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zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od 

otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej. 

9. Rada Pedagogiczna zatwierdza szkolny zestaw podręczników, ustalony przez 

odpowiednie zespoły nauczycieli, który będzie obowiązywać od początku 

następnego roku szkolnego i szkolny zestaw programów nauczania, 

dopuszczonych przez Dyrektora szkoły do użytku szkolnego. Tryb wyboru 

podręczników i programów określony jest odrębnymi przepisami. 

10.  Rada Pedagogiczna ustala, wraz z Dyrektorem szkoły, a w porozumieniu  

z organem prowadzącym szkołę, wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia sportowe i artystyczne w ramach środków przyznanych przez organ 

prowadzący. 

11.  Rada Pedagogiczna wprowadza do szkolnego planu nauczania dodatkowe 

zajęcia edukacyjne, w których udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy 

(dotyczy również zajęć, dla których nie została wprowadzona podstawa 

programowa, a program zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania). 

12. Wyniki nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, wykorzystuje się do dokonania analizy SWOT, 

a następnie wdraża się określone na ich podstawie działania. Służy to 

doskonaleniu pracy szkoły. 

 

Rada Rodziców 

§ 8 

1. Szkoła, współdziałając z rodzicami tworzy Radę Rodziców, reprezentującą 

ogół rodziców i stwarza warunki do uczestniczenia rodziców w życiu szkoły 

poprzez m. in. organizowanie zebrań, spotkań, uroczystości szkolnych.  

2. Szkoła zapewnia udział rodziców w tworzeniu aktów prawnych, podlegających 

ustawie o działalności szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów 

danego oddziału. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje 
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jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w 

każdym roku szkolnym. 

4. (skreślony). 

5. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy 

sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie do 30 września w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 

wychowawczego szkoły, 

2) uchwalanie do 30 września w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu 

profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, 

3) uchwalenie regulaminu swojej działalności. 

6a. Do kompetencji opiniujących Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej, wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora. 

2) Występowanie do Dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.  

3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły. 

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły. 

5) Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych 

organizacji. 

6) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

7) Udzielenie zgody na wniosek innych organów szkoły na wprowadzenie 

obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

8) skreślony  

9) Wnioskowanie do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

10) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu. 

11) Wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie 

nauczyciela od oceny pracy. 
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12) Przedstawienie propozycji form realizacji dwóch godzin obowiązkowych 

zajęć wychowania fizycznego. 

13) Przedstawienie propozycji wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych 

do szkolnego planu nauczania. 

14) Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

 

Samorząd Uczniowski 

§ 9 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. Tworzą go 

wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

4. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i 

Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizowania życia szkoły, 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z Dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu. 

5. Tryb działalności samorządu, szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów 

określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

6. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 
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§ 10 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia 

dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania 

demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. 

 

Rozdział 3. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych 

 i opiekuńczych szkoły 

 

§ 11 

1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły 

odpowiada Dyrektor szkoły oraz Rada Pedagogiczna. 

2. (skreślony). 

3. (skreślony). 

4. (skreślony).  

5. (skreślony). 

6. (skreślony). 

§ 11a 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania, wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

3) skreślony. 
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Ocenianie wewnątrzszkolne 

§ 12 

1. skreślony  

2. skreślony  

3. skreślony  

3a. skreślony  

3b. skreślony  

3c. Uczeń z trudnościami w nauce i zachowaniu, który nie posiada orzeczenia lub 

opinii PPP, może zostać objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na 

wniosek rodzica lub nauczyciela. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem i 

proponowanymi formami pomocy kierowany jest do Dyrektora szkoły.  

3d. Szkoła obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów: 

1) którzy są objęci kształceniem specjalnym, 

2) ze specyficznymi trudnościami w nauce, 

3) uzdolnionych, 

4) z trudnościami w nauce i zachowaniu. 

4. skreślony  

5. skreślony  

5a. skreślony  

6. (skreślony). 

6a. Klasyfikacja uczniów : 

1) śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i 

zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych,  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

2)  śródroczną, roczną i końcową przeprowadza się w terminach: 

a) do 31 stycznia (klasyfikacja śródroczna), 

b) do 30 czerwca (klasyfikacja roczna), 

c) do 30 czerwca (klasyfikacja końcowa w klasie programowo najwyższej), 

3) klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 
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4) klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. (skreślony).  

8. (skreślony). 

8a. Na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 

Pedagogicznej nauczyciele, prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, oraz 

wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

8b. Przewidywane oceny zachowania i z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 

8a wychowawca podaje rodzicom (prawnym opiekunom) na piśmie, a rodzice 

potwierdzają otrzymanie informacji podpisem. Kartki z potwierdzonymi przez rodzica 

ocenami wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego w teczce wychowawcy. 

8c.Ocena zachowania w szczególnych sytuacjach może ulec zmianie (podwyższeniu  

lub obniżeniu), w terminie do ostatniego dnia nauki. 

8d. Rodzice uczniów zagrożonych oceną niedostateczną są zobowiązani do 

przeprowadzenia rozmowy z nauczycielami uczącymi danego przedmiotu. 

Nauczyciel odnotowuje ten fakt w zeszycie kontaktów indywidualnych. 

8e. Jeśli w ciągu tygodnia od otrzymania przewidywanych ocen rodzice nie 

skontaktują się z nauczycielem przedmiotu, oznacza to, że akceptują proponowaną  

przez nauczyciela ocenę bez zastrzeżeń. 

8f. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8g. Jeśli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania była 

ustalona przez nauczyciela niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu jej 

ustalania, rodzic ma prawo wnieść zastrzeżenia, w formie pisemnej, do Dyrektora 

szkoły w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej, nie później jednak 

niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i prosić o ponowne rozpatrzenie oceny na warunkach, i w trybie 

określonym w Statucie. 



17 
 

8h. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania 

ustala i wpisuje się do dziennika zajęć edukacyjnych, najpóźniej na jeden dzień 

przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. 

8i. Oceny śródroczne, roczne z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów objętych 

nauczaniem indywidualnym są ocenami w formie  opisowej. 

 

9. Egzamin poprawkowy 

1) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2) a. Egzamin poprawkowy składa się z części pierwszej - pisemnej oraz części 

drugiej - ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

b. Część pisemna egzaminu poprawkowego trwa 30 minut i składa się z zadań 

otwartych i zamkniętych.  

c. Część ustna egzaminu poprawkowego zawiera pięć zadań i uczeń przygotowuje 

się do nich przez 10 minut. Odpytywanie ucznia trwa co najwyżej 15 minut. 

d. między częściami uczeń ma krótką przerwę, podczas której nauczyciele 

egzaminujący sprawdzają prace pisemne uczniów. 

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. O 

terminie egzaminu poprawkowego dyrektor informuje rodziców do dnia zakończenia 

zajęć edukacyjno-wychowawczych.  

5) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt. 4 b może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły.  

6) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  
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a)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

b) skład komisji; 

c) termin egzaminu poprawkowego; 

d) imię i nazwisko ucznia;  

e) zadania egzaminacyjne;  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7) skreślony 

8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

10) Na wniosek rodzica lub ucznia szkoła udostępnia dokumentację z egzaminu 

poprawkowego do ich wglądu w ciągu dwóch dni roboczych po jego 

przeprowadzeniu. Udostępnienia dokumentacji do wglądu rodziców dokonuje 

dyrektor szkoły. Zabrania się kopiowania, kserowania i nagrywania materiałów 

dotyczących egzaminu poprawkowego.  

 

9a.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. 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

3) skreślony 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;  

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  
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5) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 9a pkt. 

4b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, 

plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6) Uczniowi, o którym mowa w ust. 9a pkt. 4b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, 

nie ustala się oceny zachowania.  

7) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

8) Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, 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 (prawnymi opiekunami). 

10) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 9a pkt. 2, 3, 4a 

przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego 

przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych.  

11) Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 9a pkt. 4b, 

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie 

przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W 

skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji;  

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania dla odpowiedniej klasy.  

11)  

 a. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pierwszej - pisemnej oraz części 

drugiej - ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

b. Część pisemna egzaminu klasyfikacyjny trwa 30 minut i składa się z zadań 

otwartych i zamkniętych.  

c. Część ustna egzaminu klasyfikacyjny zawiera pięć zadań i uczeń przygotowuje się 

do nich przez 10 minut. Odpytywanie ucznia trwa co najwyżej 15 minut. 
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d. między częściami uczeń ma krótką przerwę, podczas której nauczyciele 

egzaminujący sprawdzają prace pisemne uczniów. 

e. Termin egzaminu klasyfikacyjny o wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

12) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 9a pkt. 4b 

oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia.  

13) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów - rodzice ucznia.  

14) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności:  

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

 b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

 c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

d) imię i nazwisko ucznia; 

 e) zadania egzaminacyjne; 

 f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

Do protokołu dołącza się 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) Na wniosek rodzica lub ucznia szkoła udostępnia dokumentację z egzaminu 

klasyfikacyjnego do ich wglądu w ciągu dwóch dni roboczych po jego 

przeprowadzeniu. Udostępnienia dokumentacji do wglądu rodziców dokonuje 

dyrektor szkoły. Zabrania się kopiowania, kserowania i nagrywania materiałów 

dotyczących egzaminu klasyfikacyjnego. 

10. skreślony 

11. skreślony 
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12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas 

określony w tej opinii.  

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej  oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

15. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

16. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

 

§ 12 a 

Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne. 

 

1. W klasach I – III w ocenianiu bieżącym postępy uczniów z zajęć edukacyjnych 

mierzone są w następującej skali cyfrowej: 

6 - celujący 

5 - bardzo dobry 

4 – dobry 

3 – dostateczny 

2 - dopuszczający 

1 - niedostateczny 

W kontroli bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków „ +” i „–”. 

2. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasach I - III: 
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1) 6 - celujący  

a) uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające ( W) poza 

treści ujęte w podstawie programowej danej  dziedziny  edukacyjnej, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne zdolności i zainteresowania, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z danej 

dziedziny edukacyjnej, 

c) proponuje rozwiązania nietypowe w nowych sytuacjach,,  

2) 5 - bardzo dobry 

a) uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w 

podstawie programowej danej dziedziny edukacyjnej na poziomie 

dopełniającym (D), 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, 

rozwiązując  samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, 

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań i 

problemów w nowych sytuacjach, 

3) 4 - dobry 

a) uczeń w pełni  opanował  wiadomości określone w podstawie 

programowej danej  dziedziny edukacyjnej na poziomie rozszerzającym, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych  i  praktycznych, 

c) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

4) 3 – dostateczny 

a) uczeń opanował  wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej danej dziedziny edukacyjnej na poziomie podstawowym (P), 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, 

5) 2 – dopuszczający 

a) uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej danej dziedziny edukacyjnej na poziomie koniecznym (K),  

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności, łatwe dla ucznia, niezbędne  w dalszej edukacji i użyteczne w 

życiu, 
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6) 1 – niedostateczny 

a) uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w 

wymaganiach koniecznych, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej, 

b) nie jest w stanie rozwiązać z pomocą nauczyciela zadań o elementarnym 

stopniu trudności, 

c) nie współpracuje z nauczycielem. 

2a. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w 

klasach I - III są określone w Kryteriach oceniania. 

3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i 

zachowania są ocenami opisowymi, przy czym ocen śródrocznych nie dołącza się do 

arkusza ocen. 

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I 

etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4a. Ocenę śródroczną z zajęć edukacyjnych w formie opisowej otrzymuje rodzic na 

zebraniu podsumowującym. 

4b. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się oceny z zajęć 

edukacyjnych w stopniach według następującej skali:  

 stopień celujący - 6;  

 stopień bardzo dobry - 5;  

 stopień dobry - 4;  

 stopień dostateczny - 3;  

 stopień dopuszczający - 2;  

 stopień niedostateczny - 1.  

W kontroli bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków „ +” i „-" 

6. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasach IV 

- VI: 

1) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował treści niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (zajęć 

edukacyjnych) potrzebnych w życiu; 

b) przyjmuje gotowość do przyswojenia sobie nowych wiadomości; 

c) współpracuje z nauczycielem, przestrzega jego instrukcji; 

d) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach 

programowych. 

2) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował najważniejsze treści w uczeniu się danego przedmiotu; 

b) opanował treści łatwe do nauczenia się nawet dla ucznia mało zdolnego; 

c) opanował treści o niewielkim stopniu trudności ( złożoności ) 

d) potrafi wykorzystać nabyte umiejętności w typowych sytuacjach szkolnych i 

pozaszkolnych; 

e) opanował treści określone programem nauczania, zna je  na poziomie nie 

przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych; 

f) posiadł proste, uniwersalne umiejętności niezbędne do życia, w mniejszym 

zakresie wiadomości. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) zna treści istotne w przedmiocie; 

b) opanował bardziej złożone treści niż zaliczane do wymagań podstawowych; 

c) zna treści przydatne i niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i 

innych przedmiotów szkolnych; 

d) opanował treści użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności; 

e) opanował treści o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w 

podstawach programowych; 

f) treści wymagające umiejętności i stosowania wiadomości w sytuacjach 

typowych, według przykładów znanych z lekcji i podręcznika. 

4) Na ocenę bardzo dobrą ucznia obowiązuje pełny zakres treści 

określonych programem nauczania. Są to: 

a) treści złożone, trudne, ważne do opanowania; 

b) treści wymagające korzystania z różnych źródeł; 

c) treści umożliwiające rozwiązywanie problemów; 

d) treści pośrednio użyteczne w życiu szkolnym i poza szkolnym; 
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5) Na ocenę celującą ucznia obowiązują treści znacznie wykraczające 

poza program nauczania, stanowiące efekt pracy samodzielnej ucznia, 

zapewniające wykorzystanie wiadomości dodatkowych.  

6) Jeżeli uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych określonych w 

ocenie dopuszczającej otrzymuje on ocenę niedostateczną. 

7) Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 

szkolne w klasach IV - VI są określone w przedmiotowych systemach oceniania. 

6a. Oceny śródroczne z zajęć edukacyjnych są ocenami w formie cyfrowej, nie  

dołącza się ich do arkusza ocen. Oceny śródroczne z zajęć edukacyjnych uczniów 

objętych nauczaniem indywidualnym są ocenami w formie opisowej. 

6b. Ocenę śródroczną z zajęć edukacyjnych w formie cyfrowej lub opisowej 

(dotyczy ucznia objętego nauczaniem indywidualnym) otrzymuje rodzic na 

zebraniu podsumowującym. 

6c. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i 

ocenianego ucznia oraz na podstawie oceny uzyskanej w skali punktowej. 

8. 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. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

10. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  

w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;  

7) okazywanie szacunku innym osobom. 
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8) poszanowanie środowiska przyrodniczego i odpowiednie zachowanie wobec 

zwierząt. 

11. Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę z zachowania w sytuacjach 

drastycznych i nagannych. 

12. Przy ocenie z zachowania należy uwzględnić rozwijanie własnych zainteresowań 

poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz 

organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.  

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń, lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

14. 1) Ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych 

osób oraz jego zaangażowaniu w życie klasy i szkoły. 

2) Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania uczniów: 

a) Ocena opisowa z zachowania w klasach I – III oparta jest na codziennej 

obserwacji zachowania uczniów w oparciu o kontrakt zawarty na początku roku 

szkolnego. 

b) Dzieci przestrzegają praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, 

wiedzą o konieczności przestrzegania kontraktów. 

c) Ocenę opisową z zachowania ustala wychowawca klasy zasięgając opinii 

nauczycieli uczących w danej klasie. 

d) Wystawiona przez wychowawcę ocena opisowa może być zmieniona zgodnie 

z § 12 h. 

3) Ocenę opisową śródroczną zachowania otrzymuje rodzic na zebraniu 

podsumowującym pracę za I śródrocze. Wychowawca klasy kopię oceny pozostawia 

w teczce wychowawcy klasy. 

4) Opisowa ocena roczna zachowania zostaje dołączona w formie załącznika do 

arkusza ucznia lub jako wydruk z arkusza. 

14a. skreślony 

15. W klasach IV – VI w ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym ustala się 

oceny zachowania według następującej skali:  

wzorowe, powyżej 170 punktów 
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bardzo dobre, 115 – 169 punktów 

dobre, 90 - 114 punktów 

poprawne, 50 – 89 punktów 

nieodpowiednie, 5 – 49 punktów 

naganne, 4 punkty i poniżej (punkty ujemne) 

 

16. Każdy uczeń klas IV – VI na początku półrocza otrzymuje 100 pkt. Ocena dobra 

stanowi punkt wyjścia do innych ocen. Przyznaje się dodatnie lub ujemne punkty, 

których dokładny wykaz znajduje się w tabeli zachowania. 

 

Przyznaje się dodatnie lub ujemne punkty za: 
 

• działalność na rzecz klasy i szkoły 
 

Pomoc w przygotowaniu lub udział w akademiach, imprezach i 
uroczystościach szkolnych (każdorazowo) 

do 20 

Praca w zespole ALGI, UKS – Ósemka, w bibliotece i innych organizacjach 
szkolnych i pozaszkolnych (jednorazowo w semestrze) 

do 30 

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym do 30 

Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym do 20 

Pomoc wychowawcom i innym nauczycielom (każdorazowo) do 20 

Frekwencja powyżej 95% + usprawiedliwione godziny do 20 

 
 

• punkty ujemne 
 

Nieusprawiedliwione godziny (za każdą) -5 

Spóźnienie (każdorazowo) -1 

Każde samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć i 
przerw 

do -10 

Nieodpowiedni, wykraczający poza normy przyjęte w szkole strój do  
-10 

Nieodpowiednie zachowanie na uroczystościach, imprezach i 
wycieczkach organizowanych przez szkołę 

do  
-10 

Brak dbałości o kulturę języka i używanie wulgaryzmów, 
prowokowanie do agresji, poniżanie godności innych  

do  
-10 

Używanie tel. komórkowego podczas zajęć do  
-10  
(+ zabranie do 
depozytu) 

Każda dewastacja mienia szkolnego do -30 (lub 
pokrycie kosztów 
zgodnie z 
wypełnionym 
zobowiązaniem) 
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Każde zniszczenie mienia innej osoby do -20 do -30 
(lub pokrycie 
kosztów zgodnie 
z wypełnionym 
zobowiązaniem) 

Uleganie szkodliwym nałogom, namawianie do nich do -30 

Rozprowadzanie używek w szkole i poza nią, każde stosowanie 
szantażu, zastraszanie, wyłudzanie 

do -30 

Działanie w szkodliwych społecznie nieformalnych grupach na 
terenie szkoły i poza nią 

do -30 

Każdy udział w bójkach -20 

Wszelkie zachowania ucznia utrudniające przebieg lekcji do -10 

 
 

• punkty dodatnie za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach 

sportowych: 
 

 szczebel szkolny szczebel powiatowy, regionalny, 

ogólnopolski, międzynarodowy 

udział            2p.                  5p. 

I miejsce           20p.                30p. 

II miejsce          15p.               25p. 

III miejsce          10p.               20p. 

 

17. skreślony 

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

§ 12b 

Formy sprawdzania i oceniania 

1. W szkole na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych sprawdzane są i oceniane 

umiejętności, wiadomości, postępy lub obszary aktywności uczniów w formach 

obowiązkowych i nieobowiązkowych. 

2. Do obowiązkowych form oceniania można zaliczyć: 

1) Odpowiedzi ustne takie jak: czytanie ze zrozumieniem, opowiadanie, opis, 

udział w dyskusji, dialog, wnioskowanie, odpowiadanie na zadane pytania, 

śpiewanie, autoprezentacja, zadania do wykonania samodzielnie lub grupowo itp. 

2) Prace pisemne, tj.:, prace klasowe, testy, badania wyników nauczania, 

krzyżówki, rebusy, dyktanda, sprawdziany, kartkówki, krótkie wypowiedzi 

pisemne, ćwiczenia, wypracowania, referaty, notatki, streszczenia artykułów, 
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zadania do wykonania samodzielnie lub grupowo, gazetki ścienne 

okolicznościowe, albumy itd. 

3) Ćwiczenia praktyczne, do których należą w szczególności: doświadczenia, 

prace plastyczne, rysunki, wyklejanki oraz wydzieranki, konstrukcje, sklejanie 

modeli, śpiew w układzie choreograficznym, gra na instrumencie, aerobik, jazda 

na rowerze, ćwiczenia rekreacyjno – sportowe, gry i zabawy zespołowe, scenki 

dramowe, zadania do wykonania samodzielnie lub grupowo, sprawdziany 

wysiłkowe itp. 

3. Do form nieobowiązkowych zaliczyć należy między innymi: 

1) Udział w konkursach, zawodach sportowych, w festiwalach, przesłuchaniach 

itp.  

2) Projekty np. albumy, słowniczki, prezentacje multimedialne, wykonywanie 

pomocy dydaktycznych, port folio, … 

3) Udział w akcjach ekologicznych i prozdrowotnych, debatach, prowadzenie 

zajęć na uzgodniony z nauczycielem temat itd. 

4. Oceny w dzienniku są opisane pełnym wyrazem lub co najmniej 3 literowym  

skrótem np. recytacja lub rec., odpowiedź na pytania to odp. 

5.Prace domowe mogą być zadane i sprawdzane w dowolnej formie (ustnej, 

pisemnej i ćwiczeń praktycznych) na zasadach określonych w przedmiotowych 

systemach oceniania. Przy zapisie oceny z pracy domowej w dzienniku zajęć 

edukacyjnych nauczyciel opisuje formę i temat lub treść ocenianej pracy domowej. 

6. Na tydzień przed plenarnym zebraniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele nie 

przeprowadzają żadnych prac pisemnych. 

7. Szczegółowe informacje i zasady dotyczące sprawdzania i oceniania uczniów 

określają przedmiotowe systemy oceniania w klasach IV-VI oraz Kryteria oceniania w 

klasach I-III. 

8. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Informacje te mogą być 

przekazywane w formie ustnej lub pisemnej. Przed każdym sprawdzaniem osiągnięć 

uczniów, nauczyciel podaje kryteria sukcesu („nacobezu” – na co będę zwracał 

uwagę). Komentarz do pracy ucznia (ustny lub pisemny) może również pochodzić od 

innego ucznia lub być wynikiem samooceny. Wszelkie prace i ćwiczenia 
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podsumowujące większy zakres materiału opatrzone są pisemną informacją zwrotną 

pochodzącą od nauczyciela. 

§ 12c 

Częstotliwość oceniania 

1. Uczeń musi być oceniany systematycznie w sposób sumujący lub kształcący. 

Sposób oceniania określa nauczyciel i powiadamia o tym ucznia lub rodziców.  

1b. Ocenę kształtującą uczeń powinien otrzymać przynajmniej dwa razy w śródroczu.  

2. W jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, badania 

wyników, testy kompetencji lub sprawdziany. 

3. W ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa, badanie wyników, test 

kompetencji lub sprawdzian. Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres 

materiału do pracy klasowej. 

4. Zamiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie 

uczniów za zgodą nauczyciela z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu 

ust. 2 i 3 nie obowiązują.   

§ 12d 

Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych: 

1. Prace klasowe, badania wyników i testy kompetencji do trzech tygodni roboczych. 

2. Sprawdziany do dwóch tygodni roboczych. 

3. Kartkówki do jednego tygodnia roboczego. 

4. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych terminów przez nauczyciela może być 

podstawą do anulowania ocen. 

 

§ 12e 

Metody postępowania z pracami pisemnymi 

1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu - 

uczeń podczas zajęć edukacyjnych przy wstawianiu oceny do dziennika, a rodzic 

podczas wcześniej umówionych indywidualnych konsultacji z nauczycielem uczącym 

i sprawdzającym dane umiejętności oraz osiągnięcia. Spotkanie, podczas którego 

rodzic pragnie mieć wgląd do pracy ucznia odbywa się po zajęciach edukacyjnych 

nauczyciela i po wcześniejszym umówieniu się.  

2. Oceny za prace klasowe, badania wyników, testy kompetencji, dyktanda i 

sprawdziany wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym, kartkówki wpisywane 

są kolorem zielonym. 
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3. Oceny inne niż za prace klasowe, dyktanda, sprawdziany i kartkówki wpisywane 

są kolorem czarnym lub niebieskim. 

4. skreślony 

5. Jeżeli przyczyną absencji ucznia na ważnym sprawdzianie lub pracy klasowej 

będzie nieusprawiedliwiona nieobecność (np. wagary lub ucieczki z lekcji), 

nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym sprawdzić, czy uczeń opanował dane treści 

nauczania i umiejętności. 

§ 12f 

Zasady uzasadniania ocen 

1. Oceny są jawne. 

2. Ocena może być uzasadniona indywidualnie na prośbę ucznia. 

3. Rodzic może zwrócić się o uzasadnienie oceny na spotkaniu indywidualnym z 

nauczycielem lub poprzez e-dziennik w terminie dwóch dni roboczych od jej 

wystawienia. 

4. Rodzic, który nie jest usatysfakcjonowany uzasadnieniem oceny, może 

skierować pisemną prośbę do dyrektora szkoły o uzasadnienie oceny w 

terminie dwóch dni roboczych od kontaktu z nauczycielem, którą składa w 

sekretariacie szkoły.  

5. Dyrektor w terminie dwóch dni roboczych wydaje nauczycielowi polecenie 

służbowe o pisemne uzasadnienie oceny. 

6. Nauczyciel w terminie trzech dni roboczych przedstawia dyrektorowi 

uzasadnienie oceny. 

7. Dyrektor w terminie trzech dni roboczych zapoznaje rodzica z uzasadnieniem 

oceny. 

 

§ 12g 

Zasady poprawiania niekorzystnych wyników nauczania 

1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen niekorzystnych na zasadach określonych 

w przedmiotowych systemach oceniania (dot. ocen cząstkowych). 

2. W przypadku rocznych ocen niedostatecznych z jednego lub dwóch zajęć 

edukacyjnych uczeń może zdawać egzamin poprawkowy. 
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§ 12h 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych obowiązkowych, dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Sprawdzian, 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 (prawnymi opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 

prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

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

edukacyjne w danej klasie,  

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 lit. b, może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

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

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 12 ust.9 pkt.1 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

c) zadania (pytania) sprawdzające,  

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) wynik głosowania,  

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
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10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, 

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

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna.  

Promowanie uczniów 

§ 12i 

1. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej.  

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

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 9 pkt 9.  

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.  

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

etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny 

uzyskane z tych zajęć.  

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem  § 12 ust. 9 pkt 9. 
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8. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

9. Dyplom wzorowego ucznia otrzymuje uczeń klas IV – VI, jeżeli w klasyfikacji 

śródrocznej uzyskał ocenę z zachowania, co najmniej bardzo dobrą, średnią ocen  z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych co najmniej  4,75. 

10. Nagrodę książkową otrzymują uczniowie klas IV - VI, którzy w klasyfikacji rocznej 

otrzymali promocję z wyróżnieniem i uregulowali wpłatę na Radę Rodziców. 

11. Uczniowie klas I-III, którzy uregulowali wpłatę na Radę Rodziców na zakończenie 

roku szkolnego otrzymują pamiątkę z przeznaczonych na ten cel funduszy. 

12. W przypadku nieuregulowania wpłaty uczeń klas IV – VI otrzymuje dyplom 

wzorowego ucznia. 

13. Po klasyfikacji śródrocznej i rocznej spośród prymusów klas IV – VI, tj. uczniów z 

najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem wyłania się prymusa szkoły. Na 

koniec roku szkolnego prymus otrzymuje nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę 

Rodziców pod warunkiem, że miał uregulowaną wpłatę. 

14. W przypadku większej ilości uczniów o tej samej średniej ocen i wzorowej ocenie 

zachowania, tytuł prymusa szkoły i nagrodę rzeczową otrzymuje każdy z nich. 

 

§ 12j 

Ukończenie szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową,  

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych z uwzględnieniem § 12i ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym 

mowa w § 12k z uwzględnieniem § 12 k ust. 18. 

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

końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  
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3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 

etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

 

§ 12k 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący 

wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w 

przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej "sprawdzianem".  

2. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 

1) w części pierwszej, trwającej 80 minut - wiadomości i umiejętności z języka 

polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych 

przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub 

przyrodniczym, 

2) w części drugiej, trwającej 45 minut - wiadomości i umiejętności z języka 

angielskiego, który w naszej szkole jest przedmiotem obowiązkowym. 

3. Sprawdzian w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w 

terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może 

przystąpić do sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do jego 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie 

tego orzeczenia. 

5. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię 

przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku 

szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu. 

6. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w 

warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie 

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

7. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 
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komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do 

sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

8. skreślony 

9. skreślony 

10. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację 

o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i 

możliwości uczniów, o których mowa w ust. 1 - 4, i podaje ją do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później 

niż do dnia 10  września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. 

11. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 

przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w 

ust. 1-4, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania 

sprawdzianu, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w ust. 7. 

11a. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 

rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach 

dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia sprawdzianu do jego potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada 

roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu. 

12. Szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania sprawdzianu, o którym 

mowa w  § 12k, znajdują się w odrębnych procedurach ustalonych przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną. 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad organizowanych z 

zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej 

części sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu 

laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego 

14. Zwolnienie ucznia z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z 

uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.  

15. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu 

lub jego części w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub jego część 
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(poprzez stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub zakłócania 

przebiegu sprawdzianu), przystępuje do sprawdzianu lub jego części w dodatkowym 

terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian. 

16. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu 

dla każdego ucznia okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do szkoły nie 

później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w 

przypadkach uczniów piszących sprawdzian w dodatkowym terminie do dnia 31 

sierpnia danego roku. Dyrektor szkoły przekazuje zaświadczenie uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.  

17. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego 

roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu 

w następnym roku. 

18. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu lub jego części w terminie do dnia 20 sierpnia danego 

roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu rodzicami ucznia. 

18a. Wyniki sprawdzianu są ostateczne i nie przysługuje na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

19. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyników sprawdzianu 

nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.  

 

§ 13 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, bezpieczeństwo oraz ich 

zainteresowania i uzdolnienia szkoła organizuje różnorodne zajęcia dodatkowe  

i pozalekcyjne, np. zajęcia sportowe, zajęcia przedmiotowe, artystyczne i inne. 

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada plac, boiska szkolne i budynek 

mieszczący się w Kołobrzegu przy ulicy Bogusława X 22, a w nim: 

1) sale lekcyjne z odpowiednim wyposażeniem, 

2) kuchnię i stołówkę szkolną, 

3) sklepik szkolny, 

4) bibliotekę z osobną czytelnią, 
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5) świetlicę szkolną, 

6) pracownie komputerowe, 

7) pracownie języków obcych, 

8) salę gimnastyczną, 

9) sale do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 

10) pokój nauczycielski, 

11) gabinety pedagoga i psychologa szkolnego, 

12) gabinet logopedy szkolnego, 

13) gabinety dyrektora i wicedyrektora, 

14) pomieszczenia biurowe pracowników administracji, 

15) szatnie, 

16) gabinet pielęgniarki.  

3. Stołówka szkolna i sklepik szkolny są prowadzone przez ajentów. 

4. Szkoła udostępnia odpłatnie szafki dla uczniów do przechowywania 

podręczników, przyborów szkolnych, stroju na zajęcia z wychowania fizycznego i 

drugiego śniadania. Dochodem z szafek dysponuje Rada Rodziców. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń w szkole zapisane są 

w regulaminach. 

 

Świetlica 

§ 14 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać na jej 

terenie, ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), 

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

uczniowi opieki w szkole. 

2. Świetlica zapewnia uczniom opiekę w godzinach pracy świetlicy ustalonych przez 

dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupach 

podzielonych na etapy edukacyjne. Liczba uczniów w grupie nie powinna 

przekraczać 25 osób. 

4. Świetlica funkcjonuje zgodnie z harmonogramem ustalonym na początku roku 

szkolnego. 

4 a. Oprócz dziennika świetlicy nauczyciele prowadzą Zeszyt rejestru pobytu uczniów 

w świetlicy szkolnej, który stanowi integralną część dokumentacji świetlicy. 
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5. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny. 

6. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

 i opiekuńczą, 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa 

 i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu pracy, 

 i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3)  uczestniczenie w obowiązujących szkoleniach z zakresu BHP, 

4) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 

badaniom lekarskim, 

5) przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach, 

6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego obowiązujących w szkole, 

7) troszczenie się o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktycznych, 

przerw międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę, 

8) dbanie o powierzony sprzęt szkolny oraz ład i porządek w miejscu pracy, 

9) wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego, 

10)  realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, zgodnie z ustalonym w szkole przydziałem czynności i tygodniowym 

rozkładem zajęć oraz wykonywanie innych czynności wynikających z zadań 

statutowych szkoły, 

11)  realizowanie zajęć wynikających z art. 42 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - 

Karta Nauczyciela, 

12)  wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie ich zdolności, rozwijanie ich pasji i 

poszerzanie zainteresowań, 

13)  współpraca z rodzicami wychowanków, 

14)  współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą i 

innymi specjalistami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

pielęgniarką szkolną oraz nauczycielem bibliotekarzem, wspomagając 

procesy edukacyjne i opiekuńczo –wychowawcze, 

15)  rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych, 

16)  sprawiedliwe oraz równe traktowanie wszystkich uczniów, 
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17)  prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą, 

18)  stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie 

pozostają w sprzeczności z prawem lub umową o pracę, 

19)  dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego, 

20)  troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę świetlicy 

szkolnej, 

21)  realizowanie wszelkich innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora 

szkoły, 

22)  organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom, mającym trudności w 

nauce, 

23)  prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania 

u wychowanków właściwej postawy  społeczno – moralnej (wdrażanie zasad 

moralnego współżycia i współdziałania w grupie, podnoszenie kultury życia 

codziennego), 

24)  kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, 

25)  wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, 

wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym 

powietrzu, 

26)  rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi 

i problemowymi, 

27)  prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także 

pedagogiem szkolnym, celem rozwiązywania napotkanych trudności 

wychowawczych, 

28)  ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

29)  zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy, 

30)  terminowe i solidne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 

7. Uprawnienia wychowawcy świetlicy:  

1) decydowanie w sprawie metod, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych podczas zajęć, 

2)  wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia oraz kary dla uczniów, 

3) prawo wnioskowania do Dyrektora w bieżących sprawach procesu 

dydaktycznego oraz wychowawczo - opiekuńczego całej szkoły. 

8. skreślony 
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9. Rodzice i opiekunowie prawni: 

      1) zobowiązani są do odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 16ºº. Po tym 

czasie odebranie dziecka rodzic potwierdza podpisem w dzienniku zajęć 

świetlicowych. Trzykrotne odebranie dziecka po godzinie 16ºº będzie skutkować 

skreśleniem z listy wychowanków świetlicy. 

       2) W przypadku przedłużającej się nieobecności rodzica (60 minut) i braku 

kontaktu z rodzicem wychowawca zobowiązany jest wykonać kilkakrotnie telefon na 

wskazane w karcie numery. Fakt ten jest traktowany jako pozostawienie dziecka bez 

opieki rodzica/opiekuna prawnego. W związku z tym nauczyciel – wychowawca 

stosuje procedurę przewiezienia dziecka do miejsca wyznaczonego przez instytucję 

wspierającą: 

a) zawiadamia policję o fakcie pozostawienia dziecka bez opieki przez rodzica,  

b) w zależności od ustaleń policji dziecko przewożone jest do najbliższego 

wskazanego Pogotowia Opiekuńczego lub Izby Dziecka  (przez policję lub 

nauczyciela taksówką na rachunek Rodzica). 

      3) Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na 

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na 

KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  i podpisaniu oświadczenia o 

zapoznaniu się z regulaminem świetlicy szkolnej. 

      4) W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do 

poinformowania w ciągu 7 dni o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego 

oświadczenia. 

      5) Wychowawca nie stosuje się do ustnych informacji przekazanych przez 

dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą  

i podpisem. 

      6) Rekrutacja odbywa się do 10 września danego roku szkolnego. 

      7) Po skończonych zajęciach do świetlicy szkolnej uczniowie z klas I – III, którzy 

są zapisani do świetlicy, przyprowadzani są przez nauczyciela kończącego zajęcia w 

danej klasie i przekazywani wychowawcy świetlicy za potwierdzeniem. 

 10. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej: 

1) Zgłaszają swoje przyjście nauczycielowi świetlicy. 

2) Informują nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu 

się. 

3) Korzystają z zajęć. 
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4) Stosują się do uwag i wskazówek wychowawców. 

5) Nie biegają, nie krzyczą. 

6) Pomagają sobie wzajemnie. 

7) Nie popychają innych, nie przezywają, nie biją. 

8) W czasie odrabiania lekcji nie przeszkadzają sobie wzajemnie. 

9) Szanują sprzęt i wyposażenie w świetlicy. 

10) Nie niszczą i nie wynoszą gier i zabawek. 

11) Sprzątają po sobie, wszystko odnoszą na miejsce. 

12) Przestrzegają regulaminu świetlicy. 

13) Jeśli nie wiedzą jak się zachować, czytają jeszcze raz regulamin. 

14) W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz 

innych przedmiotów przyniesionych z domu. Za zaginione telefony, MP3 i inne 

urządzenia techniczne, zabawki oraz artykuły spożywcze świetlica nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15) Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego 

powrotu do domu. 

16) Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich 

opiekunowie, którzy są wpisani do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 

17) W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych 

rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma 

pisemne upoważnienie od rodziców. 

18) Rodzice zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze 

dziecka ze świetlicy. 

19) Jeżeli dziecko zapisane jest na zajęcia pozalekcyjne w szkole, rodzice 

powiadamiają o tym wychowawcę świetlicy. 

20) Jeśli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach  dodatkowych, przed 

którymi przebywało w świetlicy – rodzice  ponoszą pełną odpowiedzialność za 

dziecko.  

21) Nauczyciele świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas o 

funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się 

przy ustalaniu oceny z zachowania. 
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Biblioteka szkolna 

§ 15 

1. Biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej są pracowniami 

szkolnymi. Ich zadania to: 

1) realizowanie potrzeb i zainteresowań uczniów, 

2) realizowanie zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

3) udoskonalanie pracy nauczyciela i jego warsztatu, popularyzowania wiedzy 

pedagogicznej wśród nauczycieli i rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy  

o regionie, 

4) wypożyczanie uczniom przez bibliotekę szkoły podręczników na określony 

czas. 

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą, 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu pracy, i 

ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3) uczestniczenie w obowiązujących szkoleniach z zakresu BHP, 

4) stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej, a także obuwia i odzieży roboczej, 

5) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 

badaniom lekarskim, 

6)  przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach, 

7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego obowiązujących w szkole, 

8) troszczenie się o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktycznych, 

przerw międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę, 

9) dbanie o powierzony sprzęt szkolny oraz ład i porządek w miejscu pracy, 

10) wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, 

11) wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego, 

12)  dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego, 

13) prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji bibliotecznej, 

14) współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi 

specjalistami nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pielęgniarką 
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szkolną oraz świetlicą szkolną, wspomagając procesy edukacyjne i 

opiekuńczo – wychowawcze, 

15) utworzenie zespołu uczniów pomagających w pracy bibliotekarza, 

16) opracowanie planu pracy oraz sporządzenie sprawozdania okresowego  

i rocznego, 

17) opracowanie harmonogramu zajęć bibliotecznych, 

18) prowadzenie we współpracy z nauczycielami zajęć bibliotecznych, zgodnie z 

harmonogramem, 

19) realizowanie i ewidencjonowanie zajęć wynikających z art. 42 ustawy - Karta 

Nauczyciela, 

20) prowadzenie statystyki wypożyczeń, 

21) współpraca z innymi placówkami i instytucjami wspierającymi prace szkoły, 

 a w szczególności z: Biblioteką Miejską w Kołobrzegu, Biblioteką 

Pedagogiczną w Kołobrzegu, 

22) gromadzenie czasopism, zbiorów specjalnych (taśm wideo, płyt CD, DVD, 

programów komputerowych, regulaminów, procedur itp.), 

23) wspomaganie pracy świetlicy szkolnej poprzez udostępnianie biblioteki i 

czytelni oraz urządzeń znajdujących się w nich oraz pomoc w organizowaniu 

opieki uczniom, 

24) realizowanie wszelkich innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora 

szkoły, 

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

i czytelni, 

26) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

27) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wyszukiwania 

informacji z różnych źródeł, 

28) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

29) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną. 

3. Uprawnienia nauczyciela bibliotekarza: 

1) Ma prawo podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego 

zadań i kompetencji oraz z upoważnieniem Dyrektora szkoły. 
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2) Ma prawo  wnioskowania do Dyrektora w  bieżących sprawach procesu 

dydaktycznego oraz wychowawczo - opiekuńczego całej szkoły. 

3) Ma prawo decydowania o ofercie dotyczącej zakupu księgozbioru 

bibliotecznego oraz jego likwidacji. 

4.Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego 

rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów 

podczas zajęć lekcyjnych. 

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

rodzice, a także – za zgodą Dyrektora – inne osoby. 

6. Biblioteka oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej posiadają swoje 

regulaminy. 

7. skreślony 

 

 

Formy pomocy uczniom 

§ 16 

1. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą 

otrzymać stypendium lub pomoc materialną.  

2. Szczegółowe kryteria i zasady ubiegania się o stypendium lub pomoc 

materialną określają odrębne przepisy. 

 

§ 17 

skreślony 

 

§ 18 

Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez 

kierowanie: 

1) na badania sprawności psychofizycznej ucznia w kierunku dysleksji, dysgrafii, 

dysortografii, dyskalkulii; 

2) na badania w celu ustalenia stopnia zaburzeń rozwojowych i psychicznych; 

3) na zajęcia specjalistyczne, oraz prowadzenie na wniosek dyrektora szkoły 

warsztatów, szkoleń, seminariów, prelekcji itp. dla uczniów, ich rodziców i 

nauczycieli. 
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Specjaliści szkolni 

§ 19 

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoła 

zatrudnia pedagoga, psychologa, logopedę i terapeutę pedagogicznego. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych,   

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży,  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

7) skreślony, 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w 

celu ustalenia stanu mowy uczniów; 

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

rodziców 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 w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) uchylony, 
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6) uchylony, 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, 

wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu profilaktyki, 

o których mowa w odrębnych przepisach. 

4. Do zadań psychologa należy: 

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

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron 

ucznia, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju, ucznia, 

określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w 

tym działań profilaktycznych, mediacyjnych oraz interwencyjnych wobec 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

3)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży,  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej  

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

6) skreślony, 

7) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym; 

3)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- 
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pedagogicznej. 

 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

§ 19a 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną. Koordynatorem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla danego oddziału jest jego wychowawca. 

1a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

2a. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

3. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom  

w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych:  
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a) korekcyjno-kompensacyjnych,  

b) logopedycznych,  

c) socjoterapeutycznych  

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4)  warsztatów, porad i konsultacji. 

4.  W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom 

uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. 

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających 

trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów. 

7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów. 

8. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba 

uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów. 

9. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. 

10. skreślony. 

11.  skreślony 

12. skreślony 

13.  skreślony 

14.  skreślony 

15.  skreślony 

16.  skreślony 

17.  skreślony 

18.  skreślony 

19.  skreślony 
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20. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z zasadami określonymi 

odrębnymi przepisami.  

§19b 

1. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki. 

2. Szkoła zapewnia ochronę zdrowia uczniom i pracownikom. 

3. Zasady funkcjonowania gabinetu pielęgniarki regulują odrębne przepisy. 

 

Program wychowawczy i profilaktyki 

§ 20 

1. Program wychowawczy szkoły obejmuje wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez 

nauczycieli. 

2. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców. 

3. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

§ 21 

1. Program wychowawczy szkoły powinien obejmować w szczególności: 

1) powinności wychowawcze, będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego 

nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły, 

2) powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, 

3) skreślony 

4) harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych,  

5) istniejące i tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne, 

6)  zasady współpracy z samorządem terytorialnym, 

7)  tematyczne, okresowe programy wychowawcze (krajowe, regionalne, lokalne, 

szkolne), 

8) zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego. 

2. Główne sfery działalności wychowawczej nauczycieli to: 

1) działania wynikające z pojmowania wychowania jako wymiaru pracy 

edukacyjnej każdego nauczyciela, 
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2) działania nauczycieli pełniących obowiązki wychowawców klasowych, 

3) działania wychowawcze, zaprojektowane w różnego rodzaju tematycznych 

programach wychowawczych. 

3. Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym szkoły i 

obejmuje w szczególności: 

1)  bezpieczeństwo dziecka w szkole, 

2)  opiekę pedagogiczno – psychologiczną nad uczniem, 

3)  promocję zdrowego życia dziecka, 

4)  kulturę osobistą ucznia, 

5)  organizację i formy współpracy z rodzicami. 

 

Rozdział 4. Organizacja pracy szkoły 

§ 22 

1. Organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora szkoły. Arkusz organizacyjny 

zatwierdzony jest przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych,  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora 

szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego. 

§ 23 

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy organu właściwego 

do spraw oświaty w sprawach dotyczących organizacji roku szkolnego. 

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić do 6 dodatkowych 

dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których 

mowa w punkcie 2, mogą być ustalone: 

1) w dniu, w którym w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej, 

2) w dni świąt religijnych, niebędącymi dniami ustawowo wolnymi od pracy, 
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3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

4. Dyrektor szkoły, do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

5. Szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo – opiekuńcze  

i informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów  

w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w dniach, o których 

mowa w punkcie 2. 

                                                      § 23 a 

1. Szkoła zapewnia podręczniki dla uczniów oraz finansowanie materiałów 

ćwiczeniowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 24 

1. Obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne w szkole organizuje się w 

godzinach od 8.00 do 15.20. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

§ 25 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 

studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia, zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 26 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

§ 27 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

3. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy: 
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1) poznanie uczniów oraz ich środowiska, a także stały kontakt z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi, 

2) integracja zespołu klasowego, 

3) rozwiązywanie konfliktów klasowych, 

4) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania ich do pracy 

zespołowej, życia w rodzinie i społeczeństwie, 

5) wdrażanie do samorządności i demokracji, 

6) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, 

7) poszerzanie zainteresowań uczniów, rozwijanie ich pasji, 

8) koordynowanie działań wychowawczych nauczycieli uczących w klasie, 

9) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

b) warunkach i  trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

10) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi komórkami 

opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swych 

wychowanków, 

11) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn 

opuszczania przez nich zajęć szkolnych; kontrola obowiązku szkolnego 

wychowanków, 

12) współdziałanie z nauczycielem bibliotekarzem w organizowaniu czytelnictwa 

uczniów, 

13) prowadzenie następującej dokumentacji klasy i każdego ucznia: 

a) dzienniki lekcyjne, 

b) arkusze ocen, 

c) świadectwa szkolne, 

d) plany pracy i godzin wychowawczych, 

e) obserwacje uczniów i kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. Zakres uprawnień nauczyciela wychowawcy: 

1) współdecydowanie o programie i planie wychowawczym. 

2) uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej 

pracy wychowawczej. 
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3) wnioskowanie o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych  

i materialnych swoich wychowanków ze strony szkoły, służby zdrowia 

oraz innych instytucji. 

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

by wychowawca „prowadził” swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za bieżącą współpracę z rodzicami 

powierzonych sobie uczniów. 

7. Wychowawca pracuje nad stworzeniem właściwych stosunków w zespole 

klasowym, zapewnia bezpieczeństwo każdemu uczniowi, kształtuje postawy 

tolerancji, aktywności, samodzielności i odpowiedzialności.  

8. Wspólnie z rodzicami i uczniami opracowuje roczny plan wychowawczy: 

1) diagnozuje na bieżąco sytuację wychowawczą w swojej klasie, konsultuje się  

z pedagogiem szkolnym, 

2) służy pomocą w zorganizowaniu samorządu klasowego, 

3) wspólnie z rodzicami planuje i organizuje wycieczki i imprezy klasowe, 

4) wpływa na udział klasy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

9. Wychowawca organizuje współpracę z rodzicami: 

1) poznaje środowisko, w którym wychowuje się uczeń, 

2) prowadzi pedagogizację rodziców, 

3) udziela pomocy rodzicom przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

4) włącza rodziców w życie klasy i szkoły zgodnie z odrębną dokumentacją 

wewnątrzszkolną. 

10. Liczbę uczniów w oddziale reguluje arkusz organizacji pracy szkoły, przy czym 

nie powinna ona być większa niż 30 uczniów. 

11. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach 

liczących od 13 do 26 uczniów. 

12. Zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych oraz informatyki w klasach IV – 

VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 24 uczniów. 

13. Zajęcia wychowania fizycznego, języków obcych, zajęć komputerowych oraz 

informatyki mogą odbywać się w grupach mniej licznych za zgodą organu 

prowadzącego. 
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Rozdział 5. Uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni 

§ 28 

1. Rekrutacja do szkoły odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia do regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,  

z wyjątkiem przypadku, gdy dyrektor szkoły zezwala na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć. 

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci w wieku określonym ustawowo. 

Obowiązek szkolny w szkole podstawowej może być realizowany do 18 roku życia. 

4.        skreślony. 

5. skreślony 

6. Szkoła kontroluje realizację obowiązku szkolnego. 

7. Realizację obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy. 

 

§ 28a 

1. Zasady używania w szkole telefonów komórkowych i innego rodzaju sprzętu 

elektronicznego: 

1) uczeń musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na 

posiadanie i korzystanie z telefonu komórkowego, 

2)  podczas obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych prowadzonych  

w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

(aparaty powinny być wyciszone i schowane), z zastrzeżeniem pkt. 6, 

3) poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon lub 

inne urządzenia, np. mp 3, mp 4 mogą być używane przez ucznia w sposób 

niezakłócający porządku organizacji pracy szkoły, 

4) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest niedozwolone, imprezy i 

uroczystości szkolne dokumentuje wyznaczony do tego celu przez dyrektora 

szkoły pracownik lub rodzic, 

5) za zaginięcie lub kradzież telefonu lub innego sprzętu elektronicznego szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności, 

6) uchylony, 
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7) naruszenie przez ucznia zasad używania urządzeń elektronicznych powoduje 

odebranie i przekazanie przedmiotu do depozytu wicedyrektorowi szkoły, 

wpisanie uwagi do dzienniczka ucznia, a w dalszej konsekwencji obniżenie 

oceny ze sprawowania. Wicedyrektor osobiście przekazuje urządzenie 

rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka, 

8) uchylony. 

 

Uczeń 

§ 29 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw, w tym powszechną dostępność Statutu szkoły, 

regulaminów i procedur, 

2) równego traktowania wobec prawa, w tym jednakowego oceniania bez 

względu na status ucznia, równego traktowania w sytuacji konfliktu z 

nauczycielem, dokładnego wyjaśnienia stawianych zarzutów, obiektywnego 

wyjaśnienia spraw i wsparcia w sytuacji dowodzenia swoich racji oraz prawo 

do odwołania od wszelkich decyzji, postanowień i kar, 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań nienaruszających dóbr innych osób, 

4) prawo dostępu do informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem 

nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, informacji na 

temat ocen i postępów oraz kopii prac pisemnych, 

5) szacunku i poszanowania godności oraz prawo do nietykalności, 

6) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, 

tolerancję wobec odmienności kulturowej, religijnej i etnicznej, 

7) zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim, a także 

organizacjach działających na terenie szkoły, 

9) prywatności i tajemnicy korespondencji, obejmujące zakaz komentarzy 

odnośnie sytuacji rodzinnej, prywatnej i osobistej ucznia, 

10) wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym 

szkoły, 

11) jasnego, zrozumiałego, adekwatnego do wieku i skutecznego dochodzenia 

swoich praw, 

12) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, 
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13) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce, 

14) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych 

wymaganiach, 

15) odwołania się od oceny na zasadach i w trybie określonym w szkolnym 

systemie oceniania, 

16) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

17) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 

18) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki i czytelni podczas zajęć pozalekcyjnych, 

19) bezpłatnego dowozu do szkoły, jeżeli odległość przekracza 4 km (dotyczy 

uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły), 

20) higieny pracy umysłowej, w tym przerw międzylekcyjnych, świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich, 

21) nauki religii lub etyki na podstawie deklaracji rodziców. 

2. Obowiązki ucznia: 

1) regularnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, 

2)  dbać o bezpieczeństwo, życie, zdrowie, higienę i rozwój własne i innych, w 

tym zgłaszać wychowawcy lub innemu nauczycielowi przejawy złego 

samopoczucia, 

3)  uczyć się aktywnie, właściwie przygotowywać się do zajęć oraz wypełniać 

wszystkie polecenia i wymagania nauczycieli, 

4) dbać o wygląd zewnętrzny, podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój 

galowy: chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie oraz 

kołnierzyk marynarski – granatowy z białymi paskami, dziewczęta – biała 

bluzka, granatowa lub czarna spódnica (ewentualnie spodnie) oraz 

kołnierzyk marynarski - granatowy z białymi paskami, 

5) strój i wygląd codzienny ucznia powinien być schludny, skromny, stosowny do 

miejsca publicznego, jakim jest szkoła,  

a) w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub 

malowane paznokcie, zabrania się również noszenia długich kolczyków, 

łańcuszków lub wisiorków zagrażających bezpieczeństwu, 
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b) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują: koszulka, spodenki 

sportowe lub dres oraz zmienne obuwie (nie to, w którym uczeń 

przychodzi do szkoły), 

6) w dni wyznaczone (np. dyskoteki, zabawy, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, itp.) 

można ubierać się stosownie do rodzaju imprezy, 

7) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne zgodnie z 

podanym planem, 

8) w razie sytuacji losowych zwalniać się z lekcji u wychowawcy klasy, który 

powiadamia rodzica i ten odbiera dziecko ze szkoły, a w razie nieobecności 

wychowawcy klasy zwalniać się u nauczyciela przedmiotu, który również 

powiadamia rodzica – uczeń czeka na rodzica w budynku szkoły, 

9) w trakcie obowiązkowych i dodatkowych zajęć przez cały czas przebywać pod 

opieką nauczycieli (zakaz opuszczania terenu szkoły), 

10) skreślony,  

9a) skreślony, 

11)  przestrzegać norm kulturalnego zachowania w szkole i poza nią w 

odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, 

12) przestrzegać zaleceń i zarządzeń Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły, 

samorządu klasy i Samorządu Uczniowskiego, a także obowiązujących 

regulaminów wewnętrznych, 

13)  uczestniczyć w pracach na rzecz środowiska, 

14) szanować pracę innych, ich przekonania, mienie własne, szkolne i innych, 

15)  ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i postawę, 

16) dbać o ład i porządek na terenie szkoły, 

17) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, 

prowadzić zeszyt lub ćwiczenia i wykonywać prace domowe zgodnie z 

wymogami nauczyciela przedmiotu. 

Zachowanie uczniów w czasie lekcji 

18) Uczniowie przychodzą na lekcje najwcześniej  15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. 

19) Jeśli zdarzy się, że uczeń przyjdzie wcześniej, czas do rozpoczęcia lekcji 

spędza w czytelni lub świetlicy szkolnej. 

20) Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się parami przed salą lekcyjną. 
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21) Po wejściu do klasy każdy uczeń staje przy swojej ławce, przygotowuje 

niezbędne przybory, czeka na pozdrowienie nauczyciela i sygnał zajęcia 

miejsca w ławce. 

22) Na krześle uczeń siedzi wyprostowany, a nie rozparty jak w domowym fotelu 

i się nie huśta. 

23) Na lekcjach uczeń nie siedzi plecami do nauczyciela. 

24) Uczniowie nie mogą przebywać w klasie podczas lekcji w okryciach 

wierzchnich. 

25) Uczeń spóźniony, czyli taki który wchodzi po zamknięciu drzwi, 

usprawiedliwia się zgodnie z wymaganiami nauczyciela. 

26) W czasie lekcji uczeń nie żuje gumy. 

27) W czasie lekcji uczeń uważa, nie przeszkadza nauczycielowi i rówieśnikom 

(nie narzuca klasie swojej osoby). 

28) Osobę wchodzącą do klasy (nauczyciela lub innego pracownika szkoły) 

uczniowie witają przez powstanie z miejsca. Jeśli osoba wchodząca nie mówi 

„dzień dobry", uczniowie również nie mówią. 

29) Analogicznie postępują w przypadku wyjścia gościa z klasy. Jeśli nauczyciel 

nie mówi „do widzenia", uczniowie żegnają go tylko poprzez powstanie. 

30) Uczeń nie może opuszczać sali lekcyjnej w trakcie zajęć. 

31) Dzwonek na przerwę przypomina nauczycielowi (nie uczniowi), że jest koniec 

lekcji. Uczeń pakuje się na wyraźne polecenie nauczyciela. 

32) Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to 

wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

Odpoczynek podczas przerw 

33) Uczniowie mają prawo do odpoczynku podczas przerwy. 

34) Przerwy należy spędzać na piętrze, na którym klasa ma następną lekcję, 

chyba że jest otwarte boisko. 

35) W trakcie przerwy można dokonać zakupów w sklepiku szkolnym, 

obowiązuje wtedy kolejka. 

36) Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa:  

a) w czasie przerwy zaleca się uczniom przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych przebywanie na świeżym powietrzu,  

b)  uczniowie zobowiązani są do rozważnego i kulturalnego zachowania się 

w szkole i wokół obejścia szkoły,  
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c) o zauważonych niebezpieczeństwach uczniowie powinni poinformować 

nauczyciela dyżurującego,  

d) o zaistniałym wypadku uczniowie powinni natychmiast poinformować 

nauczyciela dyżurującego lub pielęgniarkę szkolną,  

e) uczniowie szanują sprzęt szkolny i mienie kolegów,  

f) po schodach uczniowie poruszają się prawą stroną. 

37) W czasie przerwy zabrania się uczniom:  

a) przebywania w toalecie bez potrzeby, 

b) biegania po korytarzach i holach,  

c) stania na półpiętrach, 

d) zjeżdżania po poręczach schodów,  

e) zaśmiecania budynku szkolnego i otoczenia szkoły, 

f) przebywania w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela,  

g) siadania na parapetach i otwierania okien, 

h) organizowania zabaw grożących niebezpieczeństwem (np.: wieszania się 

na barierkach, kratach, bramkach i ogrodzeniach, rzucania piłeczkami, 

butelkami itp.), 

i) wychodzenia poza teren szkoły. 

38) Prace domowe uczeń odrabia w domu, a nie odpisuje od kolegi (koleżanki) w 

czasie przerwy. 

39) Uczeń nie wchodzi do pokoju nauczycielskiego. Jeśli musi porozmawiać z 

nauczycielem zwraca się do innej osoby wchodzącej do pokoju, by poprosiła 

nauczyciela na korytarz. 

SAVOIR - VIVRE, CZYLI GRZECZNOŚĆ NA CO DZIEŃ 

40) Uczeń: 

a) Zawsze kłania się nauczycielom i pracownikom szkoły w szkole i 

poza nią. Przy pierwszym spotkaniu mówi „dzień dobry", przy 

każdym następnym wita się uśmiechem lub kiwnięciem głowy. Jeżeli 

uczeń siedzi, powinien wstać. Kłaniając się wyjmuje ręce z kieszeni. 

b) Wchodząc do szkoły, otwierając drzwi przepuszcza w progu 

nauczycieli i pracowników szkoły. 

c) Zdejmuje czapkę, gdy wchodzi do szkoły i nie zakłada jej nawet na 

przerwach. 

d) Nie używa wulgaryzmów. 



62 
 

e) Nie pije alkoholu, nie pali, nie używa innych środków odurzających. 

f) Nie bije się z kolegami, nie znęca się fizycznie i psychicznie nad 

nimi. 

g) Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek.  

h) Używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam.  

i) Gdy pyta o nauczyciela, podaje nazwisko (nigdy imię) np. „Szukam 

pani Kowalskiej”, a nie „Szukam pani Ani". 

j) Do nauczyciela lub innego pracownika szkoły zawsze zwraca się 

„Proszę pani...", Proszę pana...". 

k) Rozmawiając z osobą dorosłą, przyjmuje postawę zasadniczą, 

głowę i wzrok skierowany ma w stronę osoby, z którą rozmawia. 

l) Wchodząc do sekretariatu, gabinetu pedagoga, biblioteki itp. 

używają zwrotów grzecznościowych. 

3. Tryb składania i rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia w szkole praw 

ucznia określa odpowiednia instrukcja. 

 

§ 30  

skreślony 

 

Nauczyciel 

§ 31 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji i przestrzegania zasad 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz Szkolnego programu wychowawczego, a także 

stwarzania warunków do nabywania przez uczniów umiejętności określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

2. Nauczyciele mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów, 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych 

ludzi, 

3) tworzenia lub opracowania własnego programu nauczania, swobody wyboru 

metod i form jego realizacji,  

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

6) do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole. 



63 
 

3. Do obowiązków nauczyciela należy: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem 

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą, 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz regulaminu pracy, i 

ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3) uczestniczenie w obowiązujących szkoleniach z zakresu BHP, 

4) stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej, a także obuwia i odzieży roboczej, 

5) przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach, 

6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, obowiązujących w szkole, 

7) troszczenie się o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dydaktycznych, 

przerw międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę, 

8)  dbanie o powierzony sprzęt szkolny oraz ład i porządek w miejscu pracy, 

9) wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego, 

10) realizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, zgodnie z ustalonym w szkole przydziałem czynności i tygodniowym 

rozkładem zajęć oraz wykonywanie innych czynności wynikających z zadań 

statutowych szkoły, 

11) realizowanie zajęć wynikających z art. 42 ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta 

nauczyciela, 

12) pełnienie dyżurów zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów 

ustalonym w szkole, 

13) wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, 

14) rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu 

niepowodzeń szkolnych, 

15) sprawiedliwe ocenianie oraz równe traktowanie wszystkich uczniów, 

16) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich 

rodziców o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych 
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z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, 

17)  prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z wykonywaną pracą, 

18)  stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie 

pozostają w sprzeczności z prawem lub umową o pracę, 

19) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego, 

20) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, 

poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

21) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie  

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów. 

22) Maksymalnie ułatwić uczniowi dotarcie do istoty tematu lekcji i motywować 

jego aktywność w wykonaniu przez niego zadań lekcyjnych. 

23) Wyjaśnić niezrozumiałe treści lekcji na prośbę ucznia. 

24) Przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić ich bezpieczne 

użytkowanie. 

25) Punktualnie rozpoczynać zajęcia lekcyjne. 

26) Zawiadamiać dyrekcję szkoły o nieobecności w danym dniu przed 

rozpoczęciem zajęć. 

27) Sprawdzać na każdej lekcji frekwencję w klasie. 

28) Zgodnie z przyjętymi zasadami usprawiedliwiać nieobecności uczniów. 

29) W razie dłuższej nieobecności ucznia skontaktować się z jego rodzicami. 

30) Zapewnić uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i 

przerw. 

31) Zamykać sale lekcyjne na okres przerwy i po zakończonych zajęciach. 

32) Bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły informacje o zauważonych 

zagrożeniach. 

33) Rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i 

poza nią (w czasie wyjść z uczniami). 
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3a. Wyżej wymienione obowiązki regulują regulaminy i odrębne przepisy. 

4. Zakres uprawnień nauczyciela: 

1) Decydowanie w sprawie doboru programów nauczania, podręczników 

obowiązujących w szkole z nauczanego przez siebie przedmiotu lub 

przedmiotów oraz metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych. 

2) Decydowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich 

uczniów w nauce z nauczanego przez siebie przedmiotu lub przedmiotów. 

3) Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia oraz kary dla swoich uczniów. 

 

Rodzice 

§ 32 

1. Rodzice mają prawo do: 

1)  kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2)  porad pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka  

i rodziny, 

4)  występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) wyrażania opinii, dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli, 

Dyrektorowi szkoły, kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub pośrednio za 

pośrednictwem swych reprezentantów, 

6) informacji o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego 

programu nauczania i informacji o postępach, trudnościach i specjalnych 

uzdolnieniach dziecka, 

7)  wglądu do ocenianej pisemnej pracy kontrolnej dziecka, 

8) informacji o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania, w tym 

oceniania zachowania, 

9) uzasadnienia przez nauczyciela oceny ucznia, 

10) w przypadkach uzasadnionych orzeczeniem Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej prawo do dostosowania uczniowi wymagań edukacyjnych, 

11) w przypadku ucznia klas I –III prawo uzgodnienia ze szkołą pozostawienia 

dziecka na drugi rok w tej samej klasie, 

12) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich 

przedstawicieli na sprawy szkoły, 

13) aktywnego udziału w wyborach i współdziałania w organach szkoły.  
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2. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dziecko w sposób odpowiedzialny, w poszanowaniu 

godności dziecka, nie zaniedbywać go,  

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcia celów nauczania i wychowania, 

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować wychowawcę  

o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać każdą 

nieobecność w ciągu 7 dni (w szczególnych przypadkach wychowawca może 

uwzględnić nieobecność ucznia w terminie późniejszym (do 2 tygodni) - 

usprawiedliwienie może być w formie pisemnej (zaświadczenie lekarskie, 

usprawiedliwienie podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów, wpis 

rodzica/opiekuna prawnego w dzienniku elektronicznym), ustnej (osobiście 

lub telefonicznie), 

3a) w przypadku zwalniania dziecka z części zajęć lekcyjnych rodzic/prawny 

opiekun lub osoba pisemnie upoważniona przez rodzica osobiście odbiera 

dziecko ze szkoły, 

4)  informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę  

i zachowanie dziecka, 

5) poinformować wychowawcę o chorobie ucznia, trwającej dłużej niż 5 dni. 

 

Pracownicy niepedagogiczni 

§ 32a 

Zadania pracowników niepedagogicznych szkoły, w tym związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom, określa Dyrektor szkoły w odrębnych przepisach. 

 

Nagrody i kary 

§ 33 

1. W szkole obowiązuje system nagród i kar dla uczniów.  

1a. Do nagród przyznawanych uczniom należą w szczególności: 

1) wyróżnienia, 

2) nagrody, 

3) świadectwa z wyróżnieniem. 

1b. Wyróżnienie uczeń otrzymuje za: 
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1) wzorową i przykładną postawę, w tym dzielność i odwagę w przeciwstawianiu 

się przejawom przemocy i agresji oraz wrażliwość na krzywdę i pomoc 

potrzebującym, 

2) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz szkoły lub na rzecz innych 

uczniów, 

3) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz środowiska lokalnego, 

4) podejmowanie z własnej inicjatywy działań proekologicznych i związanych z 

ochroną środowiska. 

1c. W szkole przyznawane są nagrody za: 

1) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, zainteresowań, artystycznych 

zawodach sportowych, 

2) wysokie osiągnięcia w nauce i zachowaniu, 

3) uzyskanie maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu zewnętrznego 

przeprowadzonego na zakończenie I etapu edukacyjnego organizowanego 

przez CKE, 

4) uzyskanie maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu na zakończenie szkoły 

podstawowej, 

5) aktywną, społeczną i charytatywną  działalność w organizacjach szkolnych, 

6) aktywną i społeczną pracę w bibliotece szkolnej lub w Zespole Tanecznym 

Algi.  

1d. Wyróżnienia lub nagrody uczeń otrzymuje w następujących formach: 

1) pochwałę wychowawcy klasy wpisaną do zeszytu pochwał i uwag w 

dzienniku zajęć, 

2) pochwałę Dyrektora szkoły do zeszytu pochwał i uwag w dzienniku zajęć, 

3) list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców, 

4) dyplom, 

5) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców, 

6) nagrodę rzeczową, 

7) nagrodę finansową, 

8) tytuł Prymusa Szkoły. 

1e. Szczegółowe zasady przyznawania nagród  wymienionych ust. 1d określają 

odrębne przepisy. 

1f. O kryteriach przyznawania świadectw z wyróżnieniem wychowawca klasy 

informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego. 
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1g. Wobec uczniów nieprzestrzegających obowiązków wynikających ze Statutu 

Szkoły, regulaminów, zarządzeń Dyrektora szkoły lub łamiących normy i zasady 

obowiązujące w szkole stosuje się kary. 

1h. Przed nałożeniem kary należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające oraz 

odnotować ten fakt w dzienniku. 

1i. Nakładane na uczniów kary nie mogą naruszać ich nietykalności i godności 

osobistej. 

1j. Kara może być udzielona w formie: 

1) upomnienia ustnego każdego pracownika szkoły, 

2) upomnienia pisemnego każdego nauczyciela wpisem do dzienniczka ucznia 

lub zeszytu korespondencji, lub zeszytu uwag w dzienniku, 

3) pisemnego powiadomienia rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 

4) rozmowa ucznia i wychowawcy klasy w obecności rodzica, i ustalenie 

konsekwencji, 

5) rozmowa dyscyplinująca ucznia z nauczycielem i pedagogiem szkolnym w 

obecności rodzica, z rozmowy jest sporządzana notatka w dzienniku 

pedagoga szkolnego i ustala się dalsze działania, 

6) nagana wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców (kopia nagany 

znajduje się w teczce wychowawcy klasy), 

7) czasowy zakaz udziału w imprezach lub uroczystościach, lub zawodach 

sportowych klasowych, lub na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, czas 

trwania zakazu określa wychowawca klasy i informuje o tym fakcie rodziców, 

8) przeniesienie do innej równoległej klasy w szkole, 

9) nałożenie dodatkowych obowiązków szkolnych, w formie prac porządkowych 

w szkole lub wokół jej terenu, za zgodą rodziców, jednorazowo lub na czas 

określony, ale nie dłuższy niż 2 tygodnie, 

10) nagana Dyrektora szkoły (kopia nagany znajduje się w teczce wychowawcy 

klasy), 

11) przeniesienie ucznia do innej klasy równoległej za zgodą rodziców i tylko 

wtedy, gdy przeniesienie przyniesie uczniowi efekt,  

12) przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

1k. 1) Kary są przyznawane stosownie do czynu, a nie w według kolejności zapisu w 

Statucie. 

2) Każda nałożona na ucznia kara ma wpływ na ocenę z zachowania. 
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3) Nie można udzielić dwóch kar za jedno przewinienie. 

1l. Decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy podejmuje Rada 

Pedagogiczna na wniosek wychowawcy lub nauczycieli, po wysłuchaniu opinii 

pedagoga i psychologa szkolnego. O decyzji tej powiadamia rodziców Dyrektor 

szkoły. 

1ł.1) Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres nie krótszy niż 3 

miesiące, jeżeli uczeń pozyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego lub 

nauczyciela wychowawcy oraz wyrazi chęć zadośćuczynienia. 

2) Zawieszenie przestanie obowiązywać, jeżeli uczeń nie wywiąże się z 

wykonania zadośćuczynienia lub będzie w dalszym ciągu sprawiał kłopoty 

wychowawcze. 

2. skreślony 

 

§ 34 

1. W przypadku, gdy Rada Pedagogiczna uzna, że zachowania ucznia mają 

demoralizujący wpływ na innych uczniów, Dyrektor szkoły może wystąpić do 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

2. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Dyrektor na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

3. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły i skreślenie go 

z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania oraz 

współżycia społecznego w szczególności: 

1) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na 

imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę, a także namawianie 

innych uczniów do stosowania tego typu używek, 

2) palenie tytoniu na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach 

organizowanych przez szkołę, a także namawianie innych uczniów do 

stosowania tego typu używek, 

3) posiadanie, rozprowadzanie czy używanie środków psychoaktywnych, 

4) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, 

5) zachowania demoralizujące innych uczniów (np. obrażanie, ośmieszanie 

nauczycieli i innych pracowników szkoły, czyny lubieżne i opowiadanie o 

nich), 
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6) przemoc wobec innych uczniów oraz pracowników szkoły, a także nakłanianie 

innych uczniów do stosowania przemocy. 

 

Rozdział 6. Przepisy końcowe 

§ 35 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza w Kołobrzegu 

używa pieczęci z godłem.  

§ 36 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.  

§ 37 

Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna. 

 § 38 

(skreślony) 

§ 39 

(skreślony) 

§ 40 

Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany w statucie w dniu 31.08.2015 roku. 

§ 41 

Statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2015 r. 

 

 


