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ROZDZIAŁ I 

POS TANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Podstawa prawna statutu. 

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity  Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 

2572 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie M EN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów (Dz.U. Nr 61 z 2001 r. poz. 624 z późniejszymi zmianami) Karta 
Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity  Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 

z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. Nr 83 z 2007 r. 

z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie M EN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. poz. 843) 
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§ 2. Definicje pojęć używanych w statucie. 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst 

jednolity  Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami) 

2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. 

(tekst jednolity  Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) 

3) zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno-

wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów; 
4) Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana 

Pawła II w Trzebiechowie; 

5) Gimnazjum – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum w Trzebiechowie; 

6) Szkołach, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową 

im. Jana Pawła II w Trzebiechowie i Publiczne Gimnazjum w Trzebiechowie; 

7) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Zespołu, objętego obowiązkiem 

szkolnym; 
8) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do Zespołu; 

9) nauczycielu lub pracowniku – należy przez to rozumieć nauczyciela lub pracownika Zespołu; 

10) wychowawcy klasy, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć również 
nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym; 

11) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów ucznia lub dziecka; 

12) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu. 

 
§ 3. Informacje ogólne o Zespole Edukacyjnym. 

1. Zespół Edukacyjny z siedzibą w Trzebiechowie przy ul. Parkowej nr 4 jest szkołą publiczną. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 
1) Przedszkole Publiczne w Trzebiechowie, 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebiechowie, 

2) Publiczne Gimnazjum w Trzebiechowie. 
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3. Organem prowadzącym Zespół Edukacyjny jest Gmina Trzebiechów, zwana dalej „Organem 

Prowadzącym”. 

4. Organem nadzoru pedagogicznego w stosunku do Zespołu jest Lubuski Kurator Oświaty, 

zwany dalej „Kuratorem Oświaty”. 

 

§ 4. 1. Obwód Zespołu obejmuje uczniów zamieszkałych w Gminie Trzebiechów oraz 

w miejscowościach: 

Gębice, Borek, M ieszkowo, Głęboka, Ledno, Głuchów, Ostrzyce, Radowice, Podlegórz, 
Swarzynice, Trzebiechów. 

2. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat i obejmuje 2 etapy: 

1) etap I – klasy od I do III – edukacja wczesnoszkolna; 

2) etap II – klasy od IV do VI – blok przedmiotowy. 

3. Nauka w Szkole Podstawowej kończy się sprawdzianem obejmującym wymagania ustalone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

4. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata. 
5. Nauka w Gimnazjum kończy się egzaminem przeprowadzanym na podstawie wymagań 

ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonych oddzielnymi przepisami, 

zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”. 
6. Przedszkole Publiczne posiada własny Statut.  

 

§ 5. Pieczęcie Zespołu. 

 
ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE 

66-132 Trzebiechów, ul. Parkowa 4 

NIP 9731004589        REGON 080778556 
 

ZESPÓŁ EDUKACYJNY 

Przedszkole Publiczne 

ul. Parkowa 4, 66-132 Trzebiechów 
REGON 000907800 
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ZESPÓŁ EDUKACYJNY 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II 

ul. Parkowa 4, 66-132 Trzebiechów 

REGON 970534638 

ZESPÓŁ EDUKACYJNY 

Publiczne Gimnazjum 

ul. Parkowa 4, 66-132 Trzebiechów 
REGON 970780047 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA ZES POŁU EDUKACYJNEGO  

 

§ 6. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

2. Głównymi celami szkół jest: 

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły 
podstawowej i gimnazjum poprzez: 

a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania; 

b) nauczanie języków obcych; 

c) prowadzenie nauczania dającego możliwość osiągnięcia przez uczniów wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do dalszego procesu kształcenia; 

d) stwarzanie warunków sprzyjających pełnej integracji uczniów niepełnosprawnych 

i sprawnych. 
3. Szczegółowymi celami szkół są: 

1) stwarzanie szkoły otwartej na zmiany, twórczej, godnej zaufania, przyjaznej uczniom, 

dzieciom, rodzicom i środowisku; 

2) stwarzanie sprzyjających warunków do nauki, pracy, rozwijania zainteresowań uczniów 

i samorozwoju uczniów i dzieci; 

3) zapewnianie nowoczesnej i funkcjonalnej bazy Zespołu; 
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4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów w planowaniu ich rozwoju; 

5) poszanowanie godności człowieka; 

6) promowanie właściwych postaw etycznych i moralnych, a zwłaszcza pracowitości, 

odpowiedzialności, mądrości, rzetelności, tolerancji, uczynności; 

7) przeciwdziałanie agresji; 

8) realizowanie profilaktyki uzależnień; 

9) rozwijanie partnerstwa i współpracy ze środowiskiem; 

10) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska; 
11) promowanie zdrowia i bezpiecznego stylu życia; 

12) budowanie poczucia więzi z własnym miejscem zamieszkania i kultywowanie tradycji; 

13) wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki; 

14) popularyzowanie działalności proeuropejskiej w środowisku szkolnym i lokalnym; 

15) umożliwienie pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych , niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.  
 

§ 7. Podstawowe zadania Zespołu. 

1. Podstawowe zadania Zespołu umożliwiające osiągnięcie celów są realizowane w sposób 
zapewniający uczniowi wysoki poziom kształcenia i równe szanse edukacyjne oraz wspomagają 

jego wszechstronny rozwój jako osoby i wprowadzają go w życie społeczne i kulturalne. 

 

ROZDZIAŁ III 
ZADANIA DYDAKTYCZNE ZES POŁU 

 

§ 8. Do podstawowych zadań Zespołu z zakresu dydaktycznej funkcji szkoły należy 
umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, m.in. poprzez: 

1) prowadzenie zajęć edukacyjnych w różnych formach, w tym w pracowniach przedmiotowych, 

zapewniających atrakcyjność i nowatorskie formy nauczania; 

2) organizowanie lekcji poglądowych w terenie, w tym wycieczek dydaktycznych i turystyczno-

krajoznawczych, 
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3) nauczanie języków obcych zgodnie z potrzebami uczniów i dzieci; 

4) dostosowanie procesu dydaktycznego do uczniów i dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

5) wzbudzanie w uczniach potrzeby i wskazanie im sposobów korzystania z różnych źródeł 

wiedzy, 

6) przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, organizowanych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 9. Zespół umożliwia szeroki rozwój zainteresowań uczniów i ich szczególnych zdolności, m.in. 

poprzez: 

1) organizowanie kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z potrzebami 

uczniów; 

2) indywidualną pracę z uczniem wybitnie zdolnym; 

3) promowanie osiągnięć uczniów; 

4) stwarzanie warunków udziału uczniów w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych 
i tematycznych oraz zawodach sportowych; 

5) współpracę z ośrodkami kultury i innymi szkołami; 

6) organizowanie współpracy ze szkołami zagranicznymi. 
 

§ 10. Zespół umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku rozwoju 

edukacyjno-zawodowego, m.in. poprzez: 

1) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
2) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem szczególnie zainteresowanym danym przedmiotem 

nauczania; 

3) pogadanki z uczniami prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego na temat 
świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia; 

4) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami 

świadczącymi w tym zakresie specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom; 

5) udostępnianie uczniom informatorów o możliwościach dalszego kształcenia; 

6) organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych w ramach Dni 

Otwartych Szkół i Targów Edukacyjnych. 
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ROZDZIAŁ IV 

ZADANIA WYCHOWAWCZE 

 

§ 11. Zespół kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków Zespołu i rozwoju uczniów, m.in. poprzez: 

1) diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów oraz ich oczekiwań w tym zakresie; 

2) systematyczne monitorowanie zachowań uczniów, bieżące korygowanie zachowań 

niewłaściwych oraz promowanie zachowań pozytywnych, zgodnie z programami 
wychowawczymi szkół; 

3) przydział każdemu oddziałowi, w miarę możliwości w całym cyklu nauczania, jednego 

nauczyciela wychowawcy; 

4) gotowość do stałego partnerskiego kontaktu nauczycieli z rodzicami uczniów; 

5) umożliwianie kontaktu uczniów oraz ich rodziców z pedagogiem szkolnym; 

6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom; 

7) współpracę Zespołu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym zakresie oraz z innymi 
instytucjami pomocnymi w kształtowaniu środowiska wychowawczego uczniów; 

8) uczenie tolerancji i troski o innych, dobrych zwyczajów oraz pielęgnowanie poczucia własnej 

godności; 
9) rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych, umożliwiających zdobywanie 

prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej; 

10) przygotowywanie ucznia do spełniania wymagań stawianych przez nowoczesne i stale 

zmieniające się społeczeństwo; 
11) współudział Samorządów Uczniowskich w życiu Zespołu; 

12) uczestniczenie uczniów w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionalnego; 

13) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych. 
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ROZDZIAŁ V 

ZADANIA OPIEKUŃCZE 

 

§ 12. 1. Zespół wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny. 

2. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć 

obowiązkowych oraz nadobowiązkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół, m.in. 
poprzez: 

1) zapewnianie, aby budynek Zespołu oraz przynależne do niego tereny i urządzenia 

odpowiadały ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadały urządzenia 

przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; 

2) organizowanie pracownikom Zespołu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

szkoleń przeciwpożarowych; bieżące zapoznawanie ich z nowymi przepisami, instrukcjami 

i wytycznymi w tym zakresie; 
3) upowszechnianie wśród uczniów i dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

4) planowanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 
ucznia; 

5) zapewnianie uczniom opieki pedagogicznej w czasie realizacji różnych form zajęć szkolnych; 

6) stwarzanie warunków do bezpiecznego i pożytecznego spędzenia czasu, m.in. w świetlicy 

szkolnej i czytelni w oczekiwaniu na połączenie komunikacyjne z miejscem zamieszkania 
uczniów dojeżdżających do Zespołu z miejscowości leżących poza jego siedzibą; 

7) organizowanie dyżurów nauczycielskich przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych oraz 

w czasie przerw międzylekcyjnych; 
8) monitorowanie pomieszczeń i otoczenia budynku szkół. 

3. Zespół sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć organizowanych poza terenem, m.in. 

poprzez: 

1) zapewnianie opieki jednego opiekuna dla grupy 30 uczniów w czasie wyjścia poza teren 

Zespołu w obrębie miejscowości Trzebiechów na imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub 

krajoznawczo – turystyczne; 
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2) zapewnianie opieki jednego opiekuna dla grupy 15 uczniów w czasie wyjścia (wyjazdu) 

z uczniami poza granice administracyjne miejscowości Trzebiechów; 

3) zapewnianie opieki jednego opiekuna dla grupy do 10 uczniów na wycieczce turystyki 

kwalifikowanej; 

4) opiekę nad uczniami podczas wycieczek regulują odrębne przepisy; 

4. Zespół zapewnia opiekę zdrowotną nad uczniami we współpracy z NZOZ w Trzebiechowie  

m. in. poprzez: 

1) zapewnianie opieki medycznej; 
2) opiekę pielęgniarską; 

3) udzielanie pomocy przedmedycznej w nagłych zachorowaniach ucznia; 

4) organizowanie zajęć i przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia; 

5) organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ustalonych dniach wolnych od zajęć 

dydaktycznych; 

6) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej; 

7) współpracę z terenową stacją sanitarno-epidemiologiczną; 
8) zapewnianie uczniom interesujących zajęć realizowanych w ramach edukacji zdrowotnej na 

zajęciach wychowania fizycznego. 

5. W Zespole nie dokonuje się zabiegów lekarskich ani nie podaje się leków. W sytuacji 
pogorszenia się stanu zdrowia ucznia lub dziecka nauczyciel informuje rodziców o jego stanie, 

a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. 

6. Zespół szczególną opieką otacza uczniów niepełnosprawnych, m.in. poprzez: 

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie adaptacji w środowisku szkolnym; 
2) dostosowanie wymagań edukacyjnych z różnych przedmiotów nauczania, w zależności od 

rodzaju niepełnosprawności; 

3) pracę z uczniem na zajęciach wychowania fizycznego, zgodnie z zaleceniami lekarskimi; 
4) organizowanie nauczania indywidualnego w domu ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) utrzymywanie kontaktów uczniów uczęszczających do Zespołu z uczniami pobierającymi 

naukę w domu. 

7. Zespół sprawuje opiekę materialną nad uczniami i dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz 

możliwości finansowych Zespołu, w tym m.in. poprzez: 
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1) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na pomoc uczniom i dzieciom potrzebującym 

pomocy finansowej lub rzeczowej; 

2) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Parafialnym Zespołem „Caritas”; 

3) pozyskiwanie sponsorów dla uczniów i dzieci z rodzin wymagających wsparcia finansowego. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

PODTRZYMANIE POCZUCIA TOŻS AMOŚ CI NARODOWEJ, ETNICZNEJ 
I RELIGIJNEJ UCZNIÓW 

 

§ 13. Zespół umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej, m. in. poprzez: 

1) wykorzystywanie w czasie realizacji różnych zajęć edukacyjnych wartości materialnych 

i pozamaterialnych wypracowanych przez różne narody, grupy etniczne i religijne; 

2) umieszczanie w planach wychowawczych szkół i wykorzystywanie, w czasie m.in. lekcji 
wychowawczych, tematów związanych z tolerancją i potrzebą każdego człowieka do 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

3) w miarę potrzeby organizowanie lekcji etyki. 
 

 

ROZDZIAŁ VII 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
 

§ 14. 1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna w szkole polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia  oraz  
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających 

w szczególności:  

a) z niepełnosprawności,  

b) z niedostosowania społecznego, 

c) z zagrożenia niedostosowaniem  społecznym,  

d) ze szczególnych uzdolnień, 
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e) ze specyficznych trudności w uczeniu się,  

f) z zaburzeń komunikacji  językowej,  

g)  z choroby przewlekłej,  

h) z sytuacji kryzysowych lub  traumatycznych, 

i) z niepowodzeń edukacyjnych,  

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

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

2. Pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  udzielają  nauczyciele, wychowawcy oraz  

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy  psychologiczno – pedagogicznej 

(pedagog, doradca zawodowy, logopeda). 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

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

5. Prawa rodziców: rodzice mają prawo do niewyrażenia zgody na udzielenie dziecku pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Edukacyjnym jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora Zespołu Edukacyjnego; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty , prowadzących zajęcia z uczniem; 
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5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego. 

9. W szkole  pomoc psychologiczno – pedagogiczna  udzielana jest w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz w formie:  
1) zajęć  rozwijających  uzdolnienia, 

2) zajęć  dydaktyczno – wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, innych  zajęć  o charakterze terapeutycznym, 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia                     

i kariery  zawodowej, 

5) warsztatów, 
6) porad i konsultacji. 

10. Czas trwania  pomocy:  

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu  
osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla  

danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód 

objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.     

11. Szczegółowe  procedury  udzielania  pomocy: 
a) pomocy psychologiczno – pedagogicznej podlega uczeń, który  posiada orzeczenie      

o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni oraz uczeń, wobec którego  stwierdzono 

istnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych (trudności w uczeniu  się, szczególne  uzdolnienia); 
b) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy i informują o tym wychowawcę; 

c) osoby inicjujące pomoc psychologiczno – pedagogiczną informują wychowawcę o potrzebie  

udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
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d) wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną; 

e) wychowawca wraz z pedagogiem ustala  formy pomocy oraz okres ich udzielania oraz  

proponowany wymiar  godzin i składa wniosek do dyrektora szkoły; 

f) dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzględniając godziny, które ma do dyspozycji;   

g)  dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia o ustalonych dla niego formach, okresie 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin; 

h) nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub grupy uczniów objętych ustalonymi 
formami w okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

12. Dokumentowanie  udzielania  pomocy: 

Wychowawca  prowadzi  wykaz  uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

Nauczyciele prowadzą dzienniki zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych. 

W dziennikach wpisuje się: w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, 

indywidualny program pracy z uczniem, w przypadku zajęć grupowych – program  pracy  grupy, 

tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę  postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz 
odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. 

 

 
ROZDZIAŁ VIII 

ORGANY ZES POŁU 

 

§ 15. 1. Organami Zespołu są: 
1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum. 

2. Każdy z organów wymienionych w ust. 1: 

1) działa, oprócz Dyrektora, zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, który nie może być 

sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Zespołu; 

2) posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji, określonych w ustawie i Statucie; 
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3) ustala plan pracy na rok szkolny,  

4) ma prawo włączyć się do pracy innego organu, o ile nie narusza swym działaniem kompetencji 

tego organu lub przepisów prawa; 

5) może zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organów; 

6) posiada możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu; 

7) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy innymi organami Zespołu o podejmowanych 

i planowanych działaniach, uchwałach i decyzjach, jeżeli nie stanowią one tajemnicy służbowej 

lub nie naruszają przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 
3. Zarządzenia, uchwały lub komunikaty organów Zespołu podaje się do ogólnej wiadomości, 

o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej lub jeżeli nie narusza to przepisów prawa, 

a w szczególności o ochronie danych osobowych. 

4. Przepływ informacji między organami odbywa się: 

1) w czasie wspólnych zebrań organów; 

2) w czasie zebrań danego organu, na które zapraszani są przedstawiciele innych organów 

Zespołu; 
3) przez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń. 

 

§ 16. Dyrektor Zespołu. 
Do zadań Dyrektora Zespołu należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy Zespołu. Do kompetencji Dyrektora w szczególności należy: 

1. W zakresie nadzoru pedagogicznego: 

1) opracowanie wewnątrzszkolnego planu nadzoru pedagogicznego, 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli oraz innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w Zespole, 

3) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
i Rady Rodziców ustalenie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących 

we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały  

ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, 

4) podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

ćwiczeniowych,  

5) dbanie o realizację podstaw programowych i ramowych planów nauczania, 
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6) analizowanie i ocenianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

nauczycieli oraz innej działalności statutowej Zespołu, 

7) opracowywanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku stwierdzenia niedostatecznych 

efektów kształcenia lub wychowania w Zespole  

8) realizowanie zaleceń, uwag i wniosków Kuratora Oświaty oraz powiadamianie go o ich 

realizacji, 

9) dokonywanie oceny pracy nauczycieli, o której mowa w art. 6 a ust. 1 Karty Nauczyciela, 
10) dbanie o warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu, 

11) udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

12) dbanie o przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

13) dbanie o właściwą organizację i przebieg sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego, 

14) tworzenie warunków do prowadzenia innowacji pedagogicznych, metodycznych 

i organizacyjnych, 
15) nadzorowanie i odpowiadanie za sposób prowadzenia w Zespole dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowości wykorzystywania 

druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
16) dbanie o przestrzeganie Statutu Zespołu. 

2. W zakresie zarządzania i kierowania pracą Zespołu: 

1) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz, 

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

3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponoszenie 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
4) ustalanie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki, 

5) wyrażanie zgody na podjęcie w Zespole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, 

z wyjątkiem organizacji politycznych, 

6) wypracowywanie i realizowanie przy współudziale pozostałych organów Zespołu rozwoju 

organizacyjnego Zespołu, 

7) ustalanie organizacji pracy Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 
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8) ustalanie, po zasięgnięciu opinii organów Zespołu, dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

9) ustalanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Organem 

Prowadzącym, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wskazując 

wybraną sobotę, w którą zajęcia te zostaną zrealizowane, 

10) organizowanie zajęć wychowawczo-opiekuńczych w dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktycznych, o których mowa w lit. h – i, 

11) wstrzymywanie wykonywania uchwał organów Zespołu niezgodnych z przepisami prawa, 
12) planowanie zadań dotyczących obronności kraju, obrony cywilnej i powszechnej 

samoobrony, 

13) współpracowanie z organami Zespołu oraz instytucjami i organizacjami społecznymi 

działającymi na rzecz edukacji, 

14) współpracowanie z Organem Prowadzącym i Kuratorem Oświaty w zakresie realizacji swych 

zadań, które wymagają takiej współpracy, 

15) realizowanie zaleceń i wniosków Organu Prowadzącego i Kuratora Oświaty, 
16) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych ich studentów i słuchaczy. 

3. W zakresie prawa pracy: 
1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, 

2) zapewnianie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym, 

3) dokonywanie oceny pracy pracowników, 

4) przyznawanie nauczycielom, wyższych od ustalonych przepisami, minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kary porządkowej pracownikom Zespołu, 

6) występowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, o przyznanie pracownikom 
Zespołu odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

7) występowanie o zgodę do Organu Prowadzącego w sprawie utworzenia stanowiska 

wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w Zespole, 

8) powierzanie stanowiska wicedyrektora oraz innych stanowisk kierowniczych w Zespole, 

a także odwoływanie z nich, 
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9) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Zespole, właściwych warunków pracy i stosunków 

pracowniczych, 

10) ustalanie szczegółowego wykazu niezbędnych materiałów przysługujących nauczycielowi do 

wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków, 

11) zapewnianie nauczycielowi nieodpłatnego wyposażania w materiały niezbędne do 

wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków; 

12) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, 

13) współpracowanie z zakładowymi organizacjami związków zawodowych. 
4. W zakresie awansu zawodowego nauczycieli: 

1) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela w okresie stażu i przyjmowanie 

sprawozdań z realizacji tego planu, 

2) przydzielanie opiekuna stażu nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela 

kontraktowego lub nauczyciela mianowanego, 

3) zapewnianie pomocy nauczycielom odbywającym staż, 

4) ustalanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 
5) wyrażanie zgody na odbycie przez nauczyciela dodatkowego stażu, 

6) powoływanie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego i pełnienie funkcji jej przewodniczącego, 
7) nadawanie nauczycielom stopni nauczyciela kontraktowego lub odmawianie nadania tych 

stopni, 

8) prowadzenie rejestru zaświadczeń wydanych przez komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, 
9) przechowywanie dokumentacji związanej z nadawaniem stopni nauczyciela kontraktowego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

10) uczestniczenie w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
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5. W zakresie spraw uczniowskich: 

1) dbanie o dydaktyczny i wychowawczy poziom Zespołu, 

2) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym powoływanie 

zespołów nauczycieli i specjalistów dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

3) wyznaczanie osób koordynujących pracą zespołów nauczycieli  

4) informowanie rodziców o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ich dzieciom oraz wymiarze godzin, w których te formy pomocy będą 
świadczone, 

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

6) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

7) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych 

w obwodzie Zespołu, 

8) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, w którym uczeń jest zameldowany, o spełnianiu 
przez niego obowiązku szkolnego,  

9) wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą, 

10) wydawanie uczniom zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 

11) organizowanie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego uczniom i dzieciom posiadającym orzeczenie o takiej potrzebie, 

12) zwalnianie ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego, 

13) zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania 
fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się w „zwolniony” albo „zwolniona”, 

14) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii, 
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15) zwalnianie ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego na 
wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. W przypadku ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki 
drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia 

ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, 
16) zwalnianie ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział 
ucznia w realizacji tego projektu, 
17) określenie czasu realizacji projektu edukacyjnego, zadań nauczyciela – opiekuna projektu, 

terminu oraz sposobu prezentacji przez uczniów rezultatów projektu, sposobu podsumowania pracy 
uczniów nad projektem oraz innych elementów istotnych dla prawidłowej realizacji projektu 

edukacyjnego, 
18) stwarzanie warunków do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,  
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
placówki, 

19) zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych,  

20) podejmowanie decyzji o przyjęciu do klasy programowo wyższej oraz do klasy pierwszej 
ucznia powracającego z zagranicy, a także w przypadku przeniesienia do innej klasy lub 

oddziału, 

21) nagradzanie i karanie uczniów w przypadkach określonych w Statucie, 
22) podejmowanie decyzji w sprawie przeniesienia ucznia do innego oddziału, 

23) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym 

do innej szkoły, w przypadkach określonych w Statucie, 

24) odpowiadanie za warunki i sposoby organizowania w Zespole krajoznawstwa i turystyki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

25) wnioskowanie o przyznawanie uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, 
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26) powiadamianie organu, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego uczniowi, 

27) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji przepisów Konwencji o Prawach 

Dziecka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, umożliwianie uczniom podtrzymania 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

28) współpracowanie z pozostałymi organami Zespołu i instytucjami pozaszkolnymi w zakresie 

spraw wychowawczych i opiekuńczych, 

29) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami 
na terenie Zespołu, 

30) tworzenie procedury wdrażania Niebieskiej Karty, wszczęcie procedury następuje przez 

wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”. 

6. W zakresie administrowania mieniem Zespołu: 

1) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi Zespołu oraz sprawowanie nadzoru 

nad ich działalnością, 

2) organizowanie wyposażenia Zespołu w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Zespołu, 

3) podejmowanie decyzji o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podręczników i czasopism 

metodycznych, uwzględniając zapotrzebowania zgłoszone przez nauczycieli, 
4) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynku, budowli i instalacji 

technicznych w Zespole, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5) organizowanie prac konserwacyjno-remontowych w Zespole, 

6) kontrolowanie wykonywania inwentaryzacji majątku Zespołu, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 

7) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, 

8) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników Zespołu ustalonego porządku 
oraz dbałości o czystość i estetykę Zespołu. 

7. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole: 

1) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole, 

2) dokonywanie, co najmniej raz w roku, kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do Zespołu, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki oraz określanie kierunków ich poprawy, 



21 
 

3) dbanie o zapewnienie uczniom, dzieciom i nauczycielom bezpiecznych oraz higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki w czasie zajęć organizowanych przez Zespół, 

4) podejmowanie decyzji o czasowym zawieszeniu zajęć szkolnych za zgodą Organu 

Prowadzącego, jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci i uczniów, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

 

§ 17. Rada Pedagogiczna Zespołu. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu. Działa w oparciu o ustalony przez 
siebie regulamin. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w Zespole. Przewodniczącym 

Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

3. W przypadkach określonych regulaminem działania Rady Pedagogicznej, Rada Pedagogiczna 

może obradować w składzie ograniczonym do nauczycieli Zespołu uczących w danej klasie lub 

na danym poziomie nauczania lub wychowania przedszkolnego. 

4. Udział członków Rady Pedagogicznej w jej posiedzeniach jest obowiązkowy. Sposoby 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa regulamin pracy Zespołu. 

5. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa, za naruszenie której grozi 

odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna lub karna, w zależności od wagi sprawy. 
6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. 

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, 

Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 
7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

8. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 
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9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani 

do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać 

dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

zespołu. 

10. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie papierowej.  

11. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej należy: 

1) inicjowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

2) prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej; 
3) zawiadamianie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminach i porządku zebrań; 

4) przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu; 

5) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 

12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) uchwalanie statutu Zespołu i zmian do niego; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w Zespole; 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu; 

6) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

7) uchwalanie programów wychowawczych szkół zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) postanawianie o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły Podstawowej, zgodnie 
z odrębnymi przepisami; 

9) podejmowanie uchwały o ewentualnym niepromowaniu do klasy  programowo wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 

10) wyrażanie zgody na ewentualny egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego 

z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

11) przedstawienie Kuratorowi Oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium Ministra 

Edukacji Narodowej. 
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13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Zespołu; 

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

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 
5) programy nauczania przedstawione przez nauczycieli Dyrektorowi przed dopuszczeniem ich 

do użytku w Zespole; 

6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

7) propozycje dyrektora dotyczące realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego; 

8) kandydata na stanowisko dyrektora przedstawionego przez Organ Prowadzący, jeżeli do 

konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata; 
9) zamiar przedłużenia przez Organ Prowadzący powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejny 

okres, bez konkursu; 

10) ustalenie oceny pracy Dyrektora; 
11) zamiar powierzenia przez Dyrektora nauczycielowi stanowiska wicedyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego lub odwołania z tych stanowisk; 

12) zamiar wydania uczniowi zezwolenia na indywidualny program nauczania lub indywidualny 

tok nauki; 
13) wniosek dotyczący przystąpienia ucznia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego 

w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych oraz wskazuje sposoby dostosowania tych warunków, zgodnie z odrębnymi 
przepisami; 

14) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 

15) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 
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16) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia z języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

14. Rada Pedagogiczna w szczególności wnioskuje do: 

1) Organu Prowadzącego o odwołanie Dyrektora lub innego nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze w Zespole; 

2) Kuratora Oświaty  o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, Dyrektora lub innego 
nauczyciela zatrudnionego w Zespole; 

3) Dyrektora oraz Organu Prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych 

i przedmiotów nadobowiązkowych. 

15. Wybrani przez Radę Pedagogiczną jej przedstawiciele w szczególności współdecydują: 

1) jako członkowie komisji konkursowej o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora; 

2) jako członkowie zespołu oceniającego o wyborze przedstawiciela do zespołu rozpatrującego 

odwołanie nauczyciela od oceny pracy lub o ocenie pracy tego nauczyciela; 
3) treści projektu statutu Zespołu oraz o jego zmianach. 

 

§ 18. Rada Rodziców Zespołu. 
1. W Zespole działa Rada Rodziców jako kolegialny organ społeczny, stanowiący reprezentację 

rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa 

ustawa i regulamin działania Rady Rodziców. 

2. Do Kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 
1) Uchwalanie: 

a) regulaminu swojej działalności określającego zakres spraw, o których mowa w ustawie 

o systemie oświaty, 
b) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów wychowawczych szkół obejmujących 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane 

przez nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów profilaktyki szkół dostosowanych do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujących wszystkie treści 
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i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2) Opiniowanie: 

a) dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, 

b) szkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania, 

c) projektu planu finansowego Zespołu składanego przez Dyrektora, 

d) podjęcia w Zespole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację; 

e) koncepcji pracy szkoły, 
f) szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

g) wprowadzenia dodatkowych zajęć, 

3. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu 

do: 

1) Organu Prowadzącego; 

2) Kuratora Oświaty; 
3) pozostałych organów Zespołu; 

4) do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela, oprócz nauczyciela stażysty. 

4. Przedstawiciel Rady Rodziców wchodzi w skład komisji rozpatrującej odwołanie ucznia lub 
jego rodziców od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia. 

5. Przedstawiciel Rady Rodziców jest powoływany do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły. 

6. W celu wspierania statutowej działalności Zespołu, Rada Rodziców gromadzi fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

7. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata, od dnia 15 września do dnia 14 września. Skład Rady 

Rodziców może ulec zmianie w okresie trwania jej kadencji do liczby 1/2 jej członków. 
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ROZDZIAŁ IX 

S AMORZĄD UCZNIOWS KI ZESPOŁU 

 

§ 19. 1. W Zespole działają dwa organy samorządu uczniowskiego: 

1) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej, zwany dalej „SUSP”, który stanowi 

statutowy organ reprezentujący społeczność uczniowską Szkoły  Podstawowej; 

2) Samorząd Uczniowski Gimnazjum, zwany dalej „SUG”, który stanowi statutowy organ 

reprezentujący społeczność uczniowską Gimnazjum; 
2. Na czele SUSP i SUG stoją przewodniczący wybierani przez ogół uczniów społeczności 

uczniowskiej, którą reprezentują. 

3. Zasady wybierania i działania SUSP i SUG określają regulaminy uchwalone przez ogół 

uczniów danej społeczności uczniowskiej, którą reprezentują. 

4. Samorządy uczniowskie mogą przedstawiać wnioski i opiniować do Rady Pedagogicznej 

i Dyrektorowi we wszystkich sprawach Szkół, które reprezentują, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, a ponadto: 
1) opiniować programy wychowawcze Szkół; 

2) organizować pomoc koleżeńską; 

3) inspirować i angażować uczniów do wykonywania prac na rzecz Zespołu i środowiska; 
4) rozstrzygać spory między uczniami; 

5) organizować i współdziałać w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych; 

6) redagować treści umieszczane na tablicy ogłoszeń i tablicy z informacjami o pracy Szkół; 

7) współdecydować o wyborze spośród nauczycieli opiekuna samorządu uczniowskiego; 
8) wybierać opiekuna samorządu uczniowskiego. 
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ROZDZIAŁ X 

ROZWIĄZYWANIE S PORÓW MIĘDZY ORGANAMI 

 

§ 20. 1. W sprawach spornych prowadzi się mediacje na terenie szkoły, aż do rozwiązania 
konfliktu. 

2. Mediatorem może być: 

a) wychowawca klasy w sporach między: 

- uczniami; 

- uczniem i nauczycielem przedmiotu; 

- rodzicem i nauczycielem przedmiotu; 

b) pedagog szkolny w sporach między: 
- uczniami; 

- uczniem i nauczycielem przedmiotu, jeżeli mediacja wychowawcy nie doprowadzi do 

rozwiązania konfliktu; 
- uczniem, rodzicem i wychowawcą; 

c) Dyrektor Szkoły w konfliktach między: 

- uczniami, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do rozwiązania konfliktu; 

- uczniem i nauczycielem lub wychowawcą, jeżeli wcześniejsze mediacje nie doprowadzą do 
rozwiązania konfliktu; 

- między nauczycielami; 

- między nauczycielem a innym pracownikiem szkoły. 
3. Spory wynikłe między organami Zespołu rozstrzyga się w pierwszej kolejności w drodze 

negocjacji. 

4. W negocjacji biorą udział po 3 osoby z każdego organu, których konflikt dotyczy, wybierane 

zgodnie z regulaminami działania tych organów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

5. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, przystępuje on do negocjacji sam lub może przystąpić 

w towarzystwie maksymalnie dwóch osób z kierownictwa Zespołu. 

6. W przypadku nierozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji, strony przystępują do kolejnej 
próby rozstrzygnięcia konfliktu, na drodze mediacji. M ediatorem jest Dyrektor, jeżeli nie jest on 

stroną konfliktu. 
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7. Jeżeli stroną konfliktu jest Dyrektor, skonfliktowane strony wskazują mediatora spoza 

organów, których konflikt dotyczy – trzecią osobę bezstronną i neutralną. M ediatorem może być 

również osoba spoza Zespołu, która zawodowo zajmuje się mediacjami. Osobę mediatora muszą 

zaakceptować obie strony konfliktu. 

8. W przypadku nierozstrzygnięcia konfliktu w drodze negocjacji i mediacji, strony, których 

dotyczy konflikt poddają się arbitrażowi. Arbitrem jest osoba spoza Zespołu, która zawodowo 

zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów. Arbitrem może być również, zaakceptowany przez obie 

strony konfliktu, przedstawiciel Organu Prowadzącego lub Kuratora Oświaty, jeżeli podejmie się 
rozwiązania problemu. Werdykt arbitra jest ostateczny. 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

ORGANIZACJA ZESPOŁU 

 

§ 21. Organizacja roku szkolnego. 
1. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Termin zakończenia I półrocza jest ruchomy, zależny od decyzji M EN w sprawie organizacji 

roku szkolnego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna na sierpniowym 
posiedzeniu rady. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

4. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane są w Zespole przez pięć dni 
w tygodniu, z wyjątkiem sytuacji konieczności odpracowania zajęć w wybraną sobotę, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

5. Dyrektor w danym roku szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych  nauczyciele organizują zajęcia wychowawczo–

opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki oraz inne zajęcia 

pozalekcyjne, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. 
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§ 22. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, 

określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania – do 30 kwietnia danego roku. 

2. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący szkoły do dnia 30 maja danego 

roku. 

3. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz informacje 
o nauczycielach odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Dyrektor z uwzględnieniem zasad 

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

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

 

ROZDZIAŁ XII 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 

§ 23. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku realizują wszystkie przedmioty obowiązkowe, 

określone szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej 

klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. W oddziałach szkolnych liczba uczniów nie przekracza 30. 
3. W klasach I-III PSP liczba dzieci nie może przekraczać 25. W uzasadnionych przypadkach 

ilość dzieci może być zwiększona o 2 uczniów, wówczas zatrudnia się asystenta nauczyciela, 

który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
w oddziale.  

 

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

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy uczniów i nauczycieli. 
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2. Podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego – godzina lekcyjna trwa 45 

minut. 

2) Dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania (innowacje pedagogiczne). 

3) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,  

4) Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

5) Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

6) Zajęcia wymienione w ust. 2 i 3 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 

4. Zajęcia wymienione w pkt 1 ust. 2 organizuje Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego 
i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 

uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w ust 2, 3 i 5. 
6. Jednostką rozliczeniową dla zajęć nauczycieli, innych niż prowadzenie lekcji z uczniami oraz 

zajęć specjalistycznych prowadzonych z uczniami na ich rzecz (socjoterapeutycznych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym) jest 

60 minut. 
7. Zajęcia lekcyjne dla uczniów Zespołu Edukacyjnego rozpoczynają się o godz. 7:45. 

8. Przerwy międzylekcyjne w Zespole trwają po 10 minut, z wyjątkiem przerwy po pierwszej 

lekcji, która trwa 5 minut, po piątej i po szóstej lekcji, która trwa 15 minut.  
 

§ 25. 1. Podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki 

i bezpieczeństwa dokonuje się corocznie, z uwzględnieniem liczebności klas oraz zasad 

wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania i przy uwzględnieniu 

posiadanych środków finansowych. 
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2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 

liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach 

liczących 30 uczniów. 

3. W przypadku liczących mniej niż 24 uczniów podziały na grupy na zajęciach z języków 

obcych i informatyki oraz mniej niż 30 uczniów podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych 

dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, 

w klasach IV-VI szkoły podstawowej zajęcia mogą odbywać się razem chłopcy z dziewczętami, 
a w gimnazjum oddzielnie chłopcy i dziewczyny. 

5. Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe mogą być również prowadzone poza 

systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych. 

6. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach ze względu na podział na grupy przebywają 

w świetlicy, czytelni szkolnej lub w gabinecie pedagoga pod opieką nauczyciela. 

7. Uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

                                                                 
 

ROZDZIAŁ XIII 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
 

§ 26. 1. Szkoły organizują nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z uwzględnieniem 

ich potrzeb rozwojowych. Zajęcia pozalekcyjne mają formę: 

1) zajęć w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań; 
2) zajęć i zawodów sportowych oraz rekreacyjno – sportowych; 

3) zajęć świetlicowych; 

4) udziału uczniów w konkursach i imprezach przyjętych w danym roku do realizacji w oparciu 
o kalendarz konkursów i imprez dla szkół podstawowych i gimnazjów; 

5) udziału uczniów i prezentowanie ich osiągnięć podczas wystaw, imprez i uroczystości 

szkolnych oraz imprez środowiskowych; 

6) udziału uczniów w cyklicznej edukacji kulturalnej, wycieczkach, warsztatach. 
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2. Dla uczniów i dzieci, które dłużej przebywają w szkołach, ze względu na czas pracy ich 

rodziców, organizację dojazdu do szkół lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom 

i dzieciom opieki pozalekcyjnej, Zespół prowadzi świetlicę. 

3. Zespół organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla 

uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów 

z zaburzeniami rozwojowymi, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 

finansowanych z budżetu Zespołu, nie może być niższa niż 10 uczniów. 
5. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyoddziałowych 

i międzyszkolnych, liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów. 

6. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie przekracza 12 uczniów. 

7. Liczba uczestników zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie może przekroczyć 5 uczniów, 

zajęć socjoterapeutycznych nie może przekroczyć 10 uczniów, zajęć logopedycznych nie może 

przekroczyć 4 uczniów. 

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 8 uczniów. 

9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 uczniów. 
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone w mniejszych grupach lub indywidualnie. 

11. Do zajęć organizowanych zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stosuje się 

ograniczeń, o których mowa w ust. 4 i 5. 
 

 

ROZDZIAŁ XIV 
BAZA ZES POŁU 

 

§ 27. 1. Do realizacji celów statutowych szkoły posiadają następującą bazę: 

- sale dydaktyczne, 

- sale komputerowe z dostępem do Internetu, 

- salę gimnastyczną i boisko (własność Urzędu Gminy), 
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- salę zabaw, 

- pomieszczenia biblioteczne, 

- pomieszczenia świetlicowe, 

- gabinety pedagogów i logopedy. 

2. Zespół posada również: 

- gabinety dyrektora i zastępcy dyrektora,  

- sekretariat, 

- pokoje nauczycielskie, 
- archiwum,  

- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

- kuchnię i stołówkę. 

3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 są przystosowane i wyposażone adekwatnie do 

funkcji, jakie pełnią. 

4. Zespół wyposażony jest w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy 

programowej. 
5. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają prawo korzystać z pomieszczeń Zespołu. 

 

 
ROZDZIAŁ XV 

Ś WIETLICA S ZKOLNA 

 

§ 28. 1. Dla uczniów, którzy dłużej przebywają w Zespole Edukacyjnym, ze względu na czas 
pracy ich rodziców, organizację dojazdu oraz organizację pracy Zespołu lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniom opieki pozalekcyjnej, Zespół prowadzi świetlicę szkolną. 

2. Świetlica zlokalizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej. 
3. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do: 

1) potrzeb uczniów oraz ich rodziców; 

2) tygodniowego rozkładu zajęć w szkołach; 

3) organizacji dojazdu do Zespołu i powrotów do domów; 

4) udziału uczniów w zajęciach dodatkowych po zakończonych lekcjach; 

5) zwolnień uczniów z określonych zajęć; 
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6) innych okoliczności wymagających zapewnienia uczniom i dzieciom opieki. 

4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w dniach pracy Zespołu, w godzinach ustalonych każdego 

roku w arkuszu organizacji pracy Zespołu. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę potrzeb 

również w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych. 

5. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, których liczba uczniów nie 

przekracza 25. Podział uczniów na grupy wychowawcze dokonywany jest wg kryterium 

wiekowego. 

6. Do podstawowych zadań realizowanych w świetlicy należą zadania opiekuńcze, 
wychowawcze i dydaktyczne w stosunku do uczniów w niej przebywających. 

7. W świetlicy organizowane są: 

1) pomoc w nauce; 

2) wypoczynek, w tym pobyt na świeżym powietrzu; 

3) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny; 

4) imprezy szkolne; 

5) ekspozycje prac uczniów; 
6) różnego rodzaju akcje; 

7) zajęcia wynikające z zainteresowań i potrzeb uczniów. 

8. Podstawowe obowiązki nauczyciela – wychowawcy świetlicy, określa Statut. 
9. Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są dzieci i uczniowie na podstawie kart zgłoszeń. 

Uczniowie dojeżdżający objęci są opieką świetlicową bez składania kart zgłoszeń. 

10. Po dniu 1 września, uczniowie przyjmowani są na zajęcia świetlicowe, w miarę wolnych 

miejsc, w ciągu całego roku szkolnego. 
11. Rodzice zapisując dziecko do świetlicy powinni: 

1) określić czas pobytu ich dziecka; 

2) podać informację, kto jest upoważniony do odbioru ich dziecka; 
3) uzgodnić, w jaki sposób można się z nimi kontaktować (podać telefon domowy i komórkowy 

obojga rodziców oraz adres zamieszkania); 

4) znać procedury postępowania w przypadku, gdy w oznaczonym czasie nie odbiorą dziecka ze 

świetlicy. 
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ROZDZIAŁ XVI 

BIBLIOTEKA S ZKOLNA 

 

§ 29. 1. Biblioteka szkolna stanowi interdyscyplinarną pracownię szkolną, służącą: 

1) realizacji szkolnych programów nauczania i wychowania; 

2) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i dzieci; 

3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; 

4) realizacji zadań statutowych szkół; 
5) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

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

3) korzystanie ze środków audiowizualnych, komputerów z dostępem do Internetu, programów 

multimedialnych. 

4. Biblioteka pełni funkcje: 
1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

b) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 
c) kształcenie kultury czytelniczej, 

d) wdrażanie do poszanowania książki, 

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 
a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo–wychowawczych, 

w tym świetlicowych, 

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce. 

5. Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalanych każdego roku 

w arkuszu organizacji pracy Zespołu. 

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa Statut. 
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§ 30. 1. Zbiór biblioteki szkolnej obejmuje książki, czasopisma, materiały  dydaktyczne, 

a w szczególności: 

1) podstawę programową kształcenia ogólnego dla I, II i III etapu edukacyjnego; 

2) czasopisma metodyczne, związane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi zajęciami; 

3) słowniki i encyklopedie; 

4) lekturę obowiązkową i do wyboru; 

5) literaturę piękną; 

6) literaturę popularnonaukową; 
8) literaturę pedagogiczną i psychologiczną dla nauczycieli i rodziców; 

9) książki metodyczne dla nauczycieli; 

10) publikacje ogólnoinformacyjne i popularnonaukowe; 

12) pomoce dydaktyczne zarejestrowane na nośnikach informatycznych. 

2. Podstawę doboru książek i czasopism stanowią zadania dydaktyczno-wychowawcze Zespołu 

oraz zgłaszane zapotrzebowanie przez Radę Pedagogiczną i pozostałych czytelników. 

3. Biblioteka gromadzi, wypożycza, udostępnia uczniom podręczniki, materiały edukacyjne oraz 
przekazuje materiały  ćwiczeniowe. 

4. Szczegółowa procedura korzystania z nieodpłatnych podręczników określa odrębny regulamin. 

 
§ 31. 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy  Zespołu oraz 

rodzice uczniów. 

2. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.  

 
 

ROZDZIAŁ XVII                                                                                      

PRACOWNICY ZESPOŁU 
 

§ 32. Stanowiska niepedagogiczne w Zespole. 

1. W Zespole zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi. 

2. Do zadań pracowników administracyjnych należą czynności związane z prowadzeniem 

dokumentacji osobowej pracowników, dokumentacji uczniowskiej oraz wykonywanie innych 

prac biurowych.  
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Do pracowników administracyjnych Zespołu należą pracownicy: 

1) sekretarz szkoły; 

2) starszy referent; 

3. Do zadań pracowników obsługi należą czynności związane z przygotowywaniem obiadów dla 

uczniów i dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, pomoc w opiece nad dziećmi, 

utrzymywanie budynku i posesji Zespołu w należytym ładzie i porządku.  

Do pracowników obsługi Zespołu należą: 

1) kucharki, 
3) sprzątaczki, 

3) intendentka 

4) konserwator. 

4. Szczegółowe zadania pracowników, wymienionych w ust. 2-4, określają zakresy obowiązków 

i uprawnień tych pracowników, umieszczone w ich dokumentacji osobowej. 

5. Rodzaj stanowisk pracy oraz liczba etatów pracowników wymienionych w ust. 2-4, 

uzależniona jest od potrzeb Zespołu oraz jej możliwości finansowych. 
6. Zakres spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników administracyjnych i obsługi 

reguluje ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty  wykonawcze do niej. 

 
§ 33. W Zespole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni. 

1. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Zespole należą: 

1) nauczyciele, w tym wychowawcy klas, 

2) bibliotekarze, 
3) wychowawcy świetlicy, 

4) specjaliści: 

a) pedagodzy szkolni, 
b) logopeda. 

2. W Zespole tworzy się pedagogiczne stanowiska kierownicze: 

1) dyrektora, 

2) wicedyrektora.  

3. Zakres spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników pedagogicznych reguluje Karta 

Nauczyciela oraz akty wykonawcze do niej. 
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§ 34. Wicedyrektor. 

1. Dyrektor Zespołu realizuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektora. 

2. Do kompetencji wicedyrektora należą w szczególności: 

1) podejmowanie decyzji w ramach kompetencji określonych w przydziale czynności; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do przydzielonej grupy nauczycieli; 

3) przygotowywanie projektów ocen pracy nauczycieli, w stosunku do których sprawuje 

bezpośredni nadzór pedagogiczny; 
4) przygotowywanie projektów dokumentacji szkolnej z zakresu swoich kompetencji; 

5) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą lub opiekuńczą Zespołu; 

6) organizowanie zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli; 

7) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów oraz obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci; 

8) przygotowywanie materiałów sprawozdawczych i dokonywanie analizy danych, dotyczących 

efektów kształcenia, wychowania i opieki; 
9) inne kompetencje i zadania, określone w szczegółowym przydziale czynności. 

3. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy jego obowiązki pełni wicedyrektor.  

4. Wicedyrektor podejmuje inne decyzje niż bieżące, na podstawie pisemnego upoważnienia 
Dyrektora. 

 

§ 35. Nauczyciele Zespołu. 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, są odpowiedzialni za 
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i dzieci. 

2. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami i dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów. 

3. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Nauczyciele w szczególności realizują zadania związane z: 

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez: 
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a) rzetelne realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 

zajęć organizowanych przez Zespół, 

b) przestrzeganie oraz respektowanie przestrzegania przez uczniów zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy w czasie zajęć edukacyjnych, 

c) pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych w Zespole, 

d) wietrzenie w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, pomieszczeń, w których 

odbywają się zajęcia edukacyjne, 

e) dopilnowywanie, aby uczniowie, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, w czasie 
przerw przebywali na świeżym powietrzu, 

f) niedopuszczenie do zajęć lub ich przerwanie, wyprowadzając uczniów oraz powiadomienie 

Dyrektora, w przypadku gdy stan urządzeń technicznych znajdujących się w pomieszczeniu 

może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. 

g) w razie potrzeby, udzielanie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z procedurą 

określoną w Zespole; 

2) prawidłowym przebiegiem procesu edukacyjnego poprzez: 
a) realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

b) właściwy dobór treści zajęć i sposobu ich przekazywania, dostosowanego do poziomu 

intelektualnego i emocjonalnego uczniów, 
c) prowadzenie zajęć edukacyjnych odpowiednio dobranymi formami i metodami pracy, 

d) stosowanie pomocy naukowych i audiowizualnych środków przekazu, 

e) utrwalanie przez uczniów przerobionych partii materiału nauczania, 

f) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz udokumentowanie tych obserwacji; 

3) realizacją przez uczniów projektów edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie; 
4) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, poprzez: 

a) opiekę nad przydzieloną salą lekcyjną, z jednoczesnym przyjęciem odpowiedzialności 

porządkowej za stan liczbowy i jakościowy mienia znajdującego się w tej sali, 

b) zgłaszanie przez opiekuna sali lekcyjnej zapotrzebowania na doposażenie sali lub wymianę 

zużytego sprzętu na nowy, 
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c) zabezpieczenie przez opiekuna sali lekcyjnej wartościowego sprzętu szkolnego lub pomocy 

naukowych, 

d) dbanie przez opiekuna sali o estetykę wnętrza i zgłaszanie Dyrektorowi usterek powodujących 

zagrożenie zdrowia lub życia uczniów i dzieci korzystających z tej sali zajęć; 

5) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów i dzieci, ich zdolności oraz zainteresowań, 

poprzez: 

a) prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania 

indywidualne uczniów, 
b) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 

realizującego indywidualny program lub tok nauki, który nie może sprostać wymaganiom 

z danych zajęć edukacyjnych, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, 

c) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla chętnych uczniów, z zakresu nauczanego przez 

nauczyciela przedmiotu, 

d) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 
oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

e) doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

6) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem 
wszystkich uczniów, poprzez: 

a) ocenianie wszystkich uczniów według tych samych kryteriów oceniania, 

b) stosowanie jawności oceniania i uzasadnianie wystawianych ocen (informacja zwrotna); 

7) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 
potrzeb uczniów, poprzez: 

a) obserwacje i pomiary pedagogiczne w klasach I-III, mające na celu rozpoznanie u uczniów 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 
b) zdiagnozowanie potrzeb uczniów oraz przyczyn niepowodzeń, 

c) współpracę nauczyciela w zakresie przezwyciężania niepowodzeń szkolnych ucznia 

z wychowawcą klasy, rodzicami ucznia i dziecka, pedagogiem szkolnym i specjalistami 

z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

d) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla uczniów wymagających pomocy w zrozumieniu 

materiału nauczania, 
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e) zachęcanie uczniów zdolnych do udzielenia pomocy koleżeńskiej uczniom z trudnościami 

w nauce, 

f) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którzy takiej pomocy potrzebują 

lub pośredniczenie w organizowaniu takiej pomocy przez specjalistów, 

g) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informuje o tym niezwłocznie 

Dyrektora; 

8) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
podnoszeniem swojego poziomu wiedzy merytorycznej w zakresie nauczanego przedmiotu lub 

rodzaju prowadzonych zajęć poprzez: 

a) podnoszenie kwalifikacji na kursach i studiach podyplomowych, 

b) udział w konferencjach metodycznych i korzystanie z pomocy doradców metodycznych, 

c) inicjowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d) współorganizowanie i udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia zawodowego, 

e) udział w przeprowadzanej kontroli i ewaluacji wewnętrznej oraz wykorzystywanie wyników 
do doskonalenia jakości swojej pracy, 

f) samokształcenie poprzez wykorzystywanie najnowszej literatury z zakresu metodyki nauczania 

i merytorycznej dotyczącej nauczanego przedmiotu; 
9) prowadzeniem dokumentacji szkolnej.  

 

§ 36. 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych, w szczególności 
z pomocy doradców metodycznych (ODN, SODiD, IBE, WOM, ORE) oraz specjalistów 

z poradni psychologiczno-pedagogicznych, w formie indywidualnych konsultacji, wskazania 

odpowiedniej literatury i udziału w różnych zorganizowanych formach doskonalenia 
zawodowego. 

2. Nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania z dopuszczonych przez MEN lub ich 

modyfikacji. 

3. Nauczyciel opracowuje program autorski. 

4. Nauczyciel współdecyduje o ocenie zachowania uczniów. 
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5. Nauczyciel wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów. 

6. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi roczne rozkłady materiałów nauczania lub plany 

wynikowe obowiązujące od kolejnego roku szkolnego do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

7. Zespół przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia 

zawartego między Dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 
§ 37. W Zespole Edukacyjnym funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie: 

a) zespoły przedmiotowe, 

b) zespoły oddziałowe, 

c) zespoły opiekuńczo-wychowawcze, 

d) zespoły problemowo-zadaniowe. 

1. Nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe. Pracą zespołu 

przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu przedmiotowego, zwany dalej 
„przewodniczącym”. 

2. W Zespole Edukacyjnym działają następujące zespoły przedmiotowe: 

1) edukacji wczesnoszkolnej, w skład którego wchodzą nauczyciele klas I-III; 
2) przedmiotów humanistycznych, w skład którego wchodzą nauczyciele: 

a) języka polskiego, 

b) historii, 

c) religii, 
d) sztuki; 

4) matematyczny, w skład którego wchodzą nauczyciele: 

a) matematyki, 
b) techniki, 

c) informatyki. 

5) przyrodniczy, w skład którego wchodzą nauczyciele: 

a) fizyki, 

b) przyrody, 

c) chemii, 
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d) biologii, 

e) geografii; 

6) językowy, w skład którego wchodzą nauczyciele języków obcych. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów 

nauczania w Zespole, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; 

2) opracowanie sposobów realizacji zadań nauczycieli związanych z projektami edukacyjnymi 
uczniów; 

3) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru 

dydaktycznego; 

4) analizowanie wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz wykorzystanie ich do 

tworzenia programów naprawczych; 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia; 
6) wspólne opiniowanie przygotowanych w Zespole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania. 

4. W Zespole działa Zespół do spraw opiekuńczo–wychowawczych, w skład którego wchodzą 
wychowawcy świetlicy i pedagodzy szkolni. Pracą zespołu kieruje pedagog szkolny. Do zadań 

Zespołu należą między innymi: 

1) przygotowanie propozycji programu wychowawczego Zespołu; 

2) rozstrzyganie o sposobach załatwienia spraw wychowawczych wymagających interwencji 
Zespołu; 

3) współudział w organizowaniu pomocy materialnej uczniom tej pomocy potrzebującym. 

5. W Zespole Edukacyjnym działają zespoły oddziałowe, w skład których wchodzą nauczyciele 
uczący w danej klasie, a ich pracą kierują wychowawcy klas.  

6. Do zadań zespołu oddziałowego należą: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 

w miarę potrzeb; 

2) planowanie działań dydaktycznych i wychowawczych; 

c) analizowanie wspólnie realizowanych działań; 
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d) analizowanie efektów nauczania; 

e) dokonywanie diagnoz osiągnięć uczniów; 

f) analizowanie frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych; 

g) badanie przyczyn nieobecności uczniów. 

7. W Zespole działa zespół nauczycieli i specjalistów dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, zwany 

dalej „Zespołem Specjalistów”. 

8. Do zadań Zespołu Specjalistów należą w szczególności: 
1) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom; 

2) określanie form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom i dzieciom, w tym 

efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych 

i innych zajęć oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem; 

4) opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla 
uczniów i dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

6) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Zespół Specjalistów spotyka się, co najmniej dwa razy w trakcie wspólnej pracy, w celu: 

1) ustalenia zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

2) określenia zalecanych form, sposobów, liczby godzin i okresu udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 

3) dokonania oceny efektywności pomocy udzielonej uczniowi i dziecku. 

10. Do zadań koordynatorów zespołów należy w szczególności: 
1) organizowanie spotkań zespołu, co najmniej dwóch w roku szkolnym; 

2) kierowanie pracami zespołu; 

3) analizowanie pracy zespołu. 
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 § 38. Wychowawca klasy. 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu dalej „wychowawcą”. 

2. Wychowawcy w miarę możliwości prowadzą swoje oddziały przez okres nauki w Szkole 

Podstawowej lub Gimnazjum. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami lub dziećmi 

danego oddziału, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów i dzieci, proces ich uczenia się 
i wychowania oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów i dzieci 

oraz pomiędzy uczniami i dziećmi a innymi członkami społeczności szkolnej. 

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

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia i dziecko; 

2) występuje z wnioskiem do nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu, z którym uczeń, 
objęty indywidualnym programem lub tokiem nauki ma trudności, o dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości tego ucznia, z zachowaniem warunków 

zgodnych z odrębnymi przepisami; 
3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, w tym 

wycieczki integracyjne i rekreacyjne, 

b) treści i formy zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy; 
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka; 
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów i dzieci, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, poprzez udzielanie im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec ich dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w realizacji swoich zadań, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Zespołu, 
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6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań 

i szczególnych uzdolnień uczniów; 

7) udziela uczniowi w pierwszej kolejności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w razie 

potrzeby zgłasza Dyrektorowi potrzebę zorganizowania uczniowi specjalistycznej pomocy, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) wchodzi w skład zespołu, pracującego na rzecz uczniów oddziału, którego jest wychowawcą. 

 
§ 39. 1. Wychowawca spełnia swoje zadania dopasowując metody wychowawcze odpowiednio 

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych uczniów. 

2. Wychowawca realizując swoje zadania kontaktuje się z rodzicami uczniów, co najmniej 4 razy 

w roku szkolnym, jeżeli istnieje taka potrzeba – w każdej chwili, również w domu ucznia.  

3. Wychowawca klasy czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego uczniów, współpracuje w tym 

zakresie z pedagogiem szkolnym i Dyrektorem. 

4. Wychowawca prowadzi i odpowiada za sposób prowadzenia przez innych nauczycieli 
dokumentacji przebiegu nauczania i spraw wychowawczych uczniów w oddziale, nad którym 

powierzono mu opiekę, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. W razie nieobecności wychowawcy dłuższej niż jeden miesiąc, Dyrektor powierza pełnienie 
w zastępstwie obowiązków wychowawcy innemu nauczycielowi. 

6. Wychowawcy klas drugich gimnazjum na początku roku szkolnego informują uczniów 

i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. Prowadzą działania organizacyjne 

związane z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczące w szczególności: 
a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy, 

b) monitorowaniu udziału ucznia w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunami projektu, 

c) współpracy z opiekunami projektu w zakresie oceniania zachowania. 
 

§ 40. Zmiana nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy.                                                                                                                

1. Dyrektor może dokonać zmiany nauczyciela danego przedmiotu lub wychowawcy danego                              

oddziału w następujących przypadkach: 

1) z inicjatywy Dyrektora, w szczególnie uzasadnionych przypadkach; 

2) na prośbę zainteresowanego nauczyciela lub wychowawcy; 
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3) na uzasadniony wniosek: 

a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

b) Rady Pedagogicznej, 

c) Rady Rodziców. 

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę nauczyciela lub wychowawcy składany jest 

Dyrektorowi w formie pisemnej. 

3. Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie nauczyciela lub wychowawcy w terminie do 14 dni 

od złożenia wniosku. 
4. Dyrektor może odrzucić wniosek o zmianę nauczyciela lub wychowawcy, pisemnie 

uzasadniając swoje stanowisko w tej sprawie. 

5. Od stanowiska Dyrektora o odrzuceniu wniosku o zmianę nauczyciela lub wychowawcy 

wnioskodawcom przysługuje odwołanie ponownie do Dyrektora, w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania tego pisma. 

6. Po rozpatrzeniu odwołania stanowisko Dyrektora jest ostateczne. 

7. Zmiana nauczyciela lub wychowawcy następuje od drugiego półrocza lub nowego roku 
szkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiana może nastąpić w każdym czasie 

trwania roku szkolnego. 

8. Nauczyciel, który zaprzestał uczyć w oddziale z przyczyn, o których mowa w ust. 1, traci 
z dniem zmiany tygodniowego przydziału zajęć, godziny ponadwymiarowe, jeżeli miał takie 

przydzielone lub uzupełnia etat innymi godzinami zajęć, jeżeli w wyniku tej zmiany nie będzie 

mógł realizować obowiązującego go wymiaru zajęć. 

 
§ 41. Nauczyciel bibliotekarz. 

1. W bibliotece szkolnej zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze. Do zadań nauczycieli 

bibliotekarzy należy w szczególności: 
1) koordynowanie pracy w bibliotece: 

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez, 

b) opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa, 

c) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki; 

2) praca pedagogiczna: 
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a) udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących zbiory 

biblioteczne, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, 

c) informowanie czytelników o nowościach wydawniczych, 

d) rozmowy z czytelnikami o książkach, 

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem, 

g) udostępnienie nauczycielom potrzebnych materiałów, 
h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa, 

i) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, 

j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

k) znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

l) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego czytelników, 

m) udzielanie pomocy uczniom w realizacji projektów edukacyjnych; 

3) praca organizacyjna: 
a) gromadzenie zbiorów, uzupełnianie ich oraz ewidencjowanie – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) opracowywanie biblioteczne zbiorów, 
c) selekcjonowanie zbiorów i ich konserwacja, 

d) organizowanie warsztatu informacyjnego, 

e) wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

f) prowadzenie katalogów, 
g) udostępnienie zbiorów, 

h) prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów, 

i) troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru, 
j) prowadzenie ewidencji zbiorów, ich wyceny, inwentaryzacji oraz odpisywanie ubytków, 

k) właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę 

wnętrza biblioteki i czytelni; 

4) organizowanie działań rozwijających u czytelników wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. 

organizowanie: 

a) dni książki i prasy, 
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b) wystawy nowości wydawniczych, 

c) wystawy książek pedagogicznych, 

d) konkursów czytelniczych, 

e) inne, wg harmonogramu imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny; 

5) współpraca z rodzicami uczniów. 

§ 42. Wychowawca świetlicy. 

1. W świetlicy szkolnej zatrudnieni są nauczyciele – wychowawcy świetlicy. 

2. Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy w szczególności zapewnienie opieki 
uczniom przebywającym w świetlicy. Wychowawcy świetlicy realizują również obowiązki 

wychowawcze i dydaktyczne. 

3. Do podstawowych obowiązków wychowawców świetlicy należą w szczególności: 

1) zapewnianie opieki dzieciom przebywającym na świetlicy przed zajęciami dydaktycznymi i po 

ich zakończeniu, do czasu bezpiecznego powrotu do miejsca zamieszkania; 

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej oraz wdrażanie 

do samodzielnej pracy umysłowej; 
3) kształtowanie umiejętności właściwego i wartościowego spędzania czasu wolnego; 

4) organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień 

uczniów; 
5) rozbudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w zespole; 

6) upowszechnianie zasad kultury, w tym zdrowotnej oraz kształtowanie nawyków higieniczno-

estetycznych; 

7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i GOPS-em w zakresie spraw 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

8) prowadzenie okresowej sprawozdawczości z działalności świetlicy i dokumentacji dotyczącej 

korzystania ze stołówki szkolnej. 
 

§ 43. Pedagog szkolny. 

1. W Zespole zatrudnieni są pedagodzy szkolni. Pedagog szkolny wspomaga wychowawców 

klas, nauczycieli i rodziców w ich działaniach na rzecz uczniów i dzieci, w zakresie edukacyjnym 

oraz opiekuńczo–wychowawczym, a w szczególności: 
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1) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych 

potrzeb; 

2) prowadzi badania i działania diagnostyczne dotyczące uczniów i dzieci, w tym diagnozuje 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,  

3) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

4) wspiera nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  

5) wspomaga wychowawców klas w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego 

i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 
6) organizuje pomoc uczniom i dzieciom w zakresie wyrównywania i likwidacji mikrodeficytów 

i zaburzeń rozwojowych; 

7) udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i uczniów; 

8) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

9) organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 
2. Pedagog szkolny wchodzi w skład utworzonego w Zespole Zespołu Specjalistów, o którym 

mowa w odrębnych przepisach. 

3. Pedagog szkolny w przypadku stwierdzenia, że uczeń lub dziecko, ze względu na potrzeby 
rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informuje 

o tym niezwłocznie Dyrektora. 

4. Pedagog szkolny w celu realizacji swoich zadań statutowych współdziała z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami społecznymi, policją, sądem rodzinnym, 
kuratorami sądowymi, opieką społeczną i innymi instytucjami wspomagającymi rodzinę. 

 

§ 44. Logopeda. 
1. W Zespole zatrudniony jest logopeda, do jego zadań należy udzielanie pomocy uczniom 

i dzieciom z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej 

i utrudniającymi uczenie się oraz wspieranie rodziców, nauczycieli i wychowawców w ich 

działaniach w tym zakresie. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 
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1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy dzieci i uczniów; 

2) systematyczne prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dla uczniów 

i dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb; 

3) prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy 

dzieci i uczniów oraz eliminowanie zaburzeń; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami dzieci i uczniów; 
5) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

3. Logopeda w przypadku stwierdzenia, że uczeń lub dziecko, ze względu na potrzeby 

rozwojowe lub edukacyjne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informuje 

o tym niezwłocznie Dyrektora. 

4. Logopeda wchodzi w skład utworzonego w Zespole Zespołu Specjalistów, o którym mowa 

w odrębnych przepisach. 
 

§ 45. Opiekun stażu. 

1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż Dyrektor 
przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu. 

2. Do obowiązków opiekuna stażu w szczególności należy: 

1) wypracowanie, wraz z nauczycielem poddanym jego opiece, kontraktu regulującego wzajemne 

prawa i obowiązki; 
2) pomoc w opracowaniu przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego na okres stażu; 

3) prowadzenie zajęć z uczniami lub dziećmi, których obserwatorem będzie nauczyciel 

odbywający staż i omawianie z nim obserwowanych zajęć; 
4) uczestniczenie w charakterze obserwatora, w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela 

odbywającego staż i omawianie z prowadzącym, obserwowanych zajęć; 

5) wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu 

problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych; 

6) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; 
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7) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela kontraktowego. 

3. Dyrektor może zmienić opiekuna stażu: 

1) na jego umotywowany wniosek; 

2) w związku z jego częstą lub długotrwałą nieobecnością w pracy; 

3) w przypadku ukarania go karą porządkową lub dyscyplinarną; 

4) w przypadku niewywiązywania się z jego obowiązków; 

5) na umotywowany wniosek nauczyciela odbywającego staż. 
4. Opiekun stażu powoływany jest na okres stażu podopiecznego nauczyciela. 

5. Dyrektor zawiesza opiekuna stażu w pełnieniu jego funkcji, w okresie nieprzerwanej 

nieobecności podopiecznego nauczyciela przekraczającej miesiąc. 

 

§ 46. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. 

1. Opiekunami Samorządu Uczniowskiego, zwanymi dalej „Opiekunami”, są nauczyciele 

zatrudnieni w Zespole, powoływani do pełnienia tej funkcji przez Dyrektora. 
2. Zasady i tryb wyłaniania kandydatów na Opiekunów, określają regulaminy Samorządu 

Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum.  

3. Opiekun pełni swoją funkcję przez okres 3 lat.  
Opiekuna odwołuje się z funkcji przed upływem jego kadencji: 

1) na umotywowany wniosek SUSP lub SUG; 

2) na wniosek Opiekuna; 

3) z dniem rozwiązania stosunku pracy Opiekuna z Zespołem. 
4. Do zadań Opiekuna, należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia warunków lokalowych 

i organizacyjnych do samodzielnej działalności samorządu uczniowskiego; 
2) czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu uczniowskiego; 

3) udzielanie pomocy w realizacji zadań samorządu uczniowskiego, w szczególności 

wymagających udziału Dyrektora lub nauczycieli; 

4) informowanie samorządu uczniowskiego o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących ogółu 

spraw uczniowskich; 
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5) umożliwianie swobodnego kontaktu z innymi organami działającymi w Zespole, w zakresie 

spraw wymagających takich kontaktów. 

5. Opiekun podejmuje działania przewidziane w Statucie z własnej inicjatywy lub na wniosek 

ucznia, rodziców ucznia, pracowników Zespołu, biorąc pod uwagę w szczególności informacje 

wskazujące na naruszenie praw lub dobra ucznia albo dziecka. 

6. Opiekun ma prawo: 

1) za zgodą Dyrektora, zwrócić się do właściwych organów pozaszkolnych, organizacji lub 

instytucji o podjęcie na rzecz uczniów i dzieci, działań z zakresu ich kompetencji; 
2) występować jako obrońca w sprawach konfliktowych dotyczących ucznia; 

3) wnioskować do Rady Pedagogicznej o wprowadzenie zmian w Statucie, zgodnych z prawem, 

chroniących prawa ucznia i dziecka, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka. 

7. Opiekun na koniec roku szkolnego przedstawia sprawozdanie z działalności samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§ 47. Dyżury nauczycielskie. 
1. W Zespole organizowane są dyżury nauczycielskie, pełnione w miejscach, w których 

przebywają uczniowie. 

2. Dyżury pełnią nauczyciele według grafiku ustalonego przez Dyrektora na początku roku 
szkolnego. 

3. Dyżury nauczycielskie organizowane są według następujących zasad: 

1) dyżury pełnią nauczyciele, pracujący w danym dniu w Zespole; 

2) w przypadku nieobecności w pracy nauczyciela dyżurnego, jego obowiązki przejmuje 
nauczyciel zastępujący go na zajęciach lekcyjnych lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora; 

3) w miarę możliwości, nauczyciele są równomiernie obciążani dyżurami w ciągu tygodnia 

zgodnie z realizowaną liczbą godzin; 
4) w czasie masowych zajęć edukacyjnych realizowanych poza obszarem Zespołu, nie planuje się 

dyżurów nauczycielom bezpośrednio opiekującym się grupą uczniów. 

4. Dyżury nauczycielskie obejmują teren: 

1) w budynku Zespołu; 

2) na terenie posesji Zespołu; 
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3) wyznaczony doraźnie przez Dyrektora, w czasie masowych zajęć edukacyjnych realizowanych 

poza obszarem Zespołu. 

5. Dyżury nauczycielskie rozpoczynają się, kończą i trwają zgodnie z zasadami: 

1) dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych rozpoczynają się możliwie jak najszybciej po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych, jeżeli nauczyciel je prowadził i trwają do dzwonka 

rozpoczynającego następne zajęcia lekcyjne; 

6. Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz porządku i ładu w rejonie objętym jego opieką; 
2) interweniowanie w sytuacjach kryzysowych; 

3) wezwanie pomocy w przypadkach wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, w której 

jednoosobowa interwencja nauczyciela jest nieskuteczna; 

4) nieprzerwane przemieszczanie się po całym rejonie objętym jego opieką; 

5) koncentrowanie uwagi na miejsca, gdzie uczniowie mogą być szczególnie narażeni na 

niebezpieczeństwo; 

6) informowanie Dyrektora o zauważonych usterkach zagrażających zdrowiu ucznia lub 
pracownika; 

7) niewykonywanie innych czynności nie związanych z realizacją zadań nauczyciela dyżurnego; 

8) skierowanie prośby do Dyrektora o wyznaczenie doraźnego zastępstwa, w wyjątkowych 
przypadkach niemożności pełnienia dyżuru. 

 

 

                                                       ROZDZIAŁ XVIII 
UCZNIOWIE ZES POŁU EDUKACYJNEGO ORAZ ICH RODZICE 

 

§ 48. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum określają odrębne 
przepisy. 

 

§ 49. Prawa ucznia. 

Uczeń ma prawo do traktowania go zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji o Prawach 

Dziecka oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 

a w szczególności do: 
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1) prawa do nauki oraz właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej, m.in. poprzez: 

a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 

b) różnorodność zajęć w każdym dniu, 

c) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem 

przedmiotów, których program tego wymaga, 

d) prawo do przerw międzylekcyjnych, wykorzystywanych na odpoczynek; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Zespole zapewniających bezpieczeństwo, 
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności, m.in. poprzez: 

a) korzystanie z opieki nauczycielskiej w czasie zajęć edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych 

prowadzonych przez Zespół oraz w czasie przerw międzylekcyjnych, 

b) możliwość zwracania się o pomoc do nauczycieli i Dyrektora w przypadku zagrożenia 

poczucia bezpieczeństwa, 

c) korzystania z czystych i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń sanitarno-
higienicznych, 

d) korzystania z ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, 

w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 
3) korzystania z materialnej pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także 

światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, m.in. poprzez: 

a) możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań, 

b) możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy w ramach realizacji 
projektów edukacyjnych, 

c) możliwości korzystania z konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycieli 

różnych przedmiotów, 

d) możliwości uczestniczenia w konkursach wiedzy i zawodach sportowych, w tym uzyskiwanie 

pomocy od nauczycieli danych przedmiotów, w czasie przygotowywania się do udziału w tych 

imprezach; 
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7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny  oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce, m.in. poprzez: 

a) określenie przez każdego nauczyciela, na początku roku szkolnego, stosowanych form kontroli 

postępów w nauce oraz sposobów oceniania, w tym oceniania realizacji projektów edukacyjnych, 

b) prawo do uzyskania uzasadnienia wystawionej oceny, 

c) możliwość dokonania poprawy niesatysfakcjonującej ucznia oceny, 

d) bieżącą kontrolę wiedzy tylko z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, 

e) uprzedzanie, minimum tydzień wcześniej, o sprawdzianach i powtórkach obejmujących więcej 
niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne, 

f) przeprowadzanie tylko jednego sprawdzianu w czasie dnia i nie więcej niż trzech w okresie 

jednego tygodnia. Zasada ta nie dotyczy kartkówki obejmującej tematy z trzech ostatnich 

jednostek lekcyjnych; 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, m.in. poprzez: 

a) możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych organizowanych przez poszczególnych 

nauczycieli, 
b) możliwość zwrócenia się o pomoc do pedagoga szkolnego lub specjalistów zatrudnionych 

w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, podczas zajęć 

pozalekcyjnych;  

11) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w Zespole, 
12) prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; 

13) wolności myśli, sumienia i wyznania; 

14) w przypadku rażącego lub nagminnego naruszenia praw ucznia albo powstania innego sporu 
uczeń ma prawo odwołać się – według niżej podanej kolejności – do: 

 wychowawcy klasy; 

 pedagoga szkolnego; 

 Samorządu Uczniowskiego; 

 Rady Rodziców; 

 Dyrektora Szkoły; 
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 Wizytatora koordynatora ds. przestrzegania Praw Ucznia i Dziecka w Lubuskim 
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.; 

15) uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu 

negatywnie oceniani; 

16) uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 50. Podstawowe obowiązki ucznia. 
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Zespołu i innych 

przepisach prawa dotyczących życia szkoły: 

1) regularnego uczęszczania i aktywnego udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 
i wybranych zajęciach pozalekcyjnych; 

2)  przygotowywania się do zajęć edukacyjnych (m.in. odrabiania prac domowych); 

3) właściwego zachowania w trakcie zajęć edukacyjnych; 

4) aktywnego włączania się we wzbogacanie procesu dydaktycznego; 

5) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Zespołu, a w szczególności: 

a) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 
b) dbania o kulturę słowa, 

c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

d) okazywania szacunku pracownikom Zespołu i kolegom, 

e) przeciwstawiania się przejawom agresji, 

f) naprawiania wyrządzonej szkody; 

g) podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

h) rozstrzygania sporów na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania 

stron, 

6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, stosowanie bezwzględnego zakazu 

palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania i rozprowadzania środków psychoaktywnych 

i odurzających; 

7) troszczenie się o własny rozwój intelektualny i kulturalny; 
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8) dbałości o ład i porządek w Zespole oraz dbałość o mienie szkolne; 

9) zobowiązany jest do naprawienia uszkodzonego przez siebie przedmiotu szkolnego lub jego 

odkupienie; 

10) dbania o swoje rzeczy osobiste poprzez: 

- niezostawianie plecaków, kurtek i innej odzieży i rzeczy bez opieki,  

- oddawanie w depozyt wartościowych przedmiotów, pieniędzy, telefonów komórkowych                    

i innych urządzeń wychowawcom lub pozostawienie ich w sekretariacie szkoły; 

11) współtworzenia i dbania o utrzymanie dobrego wizerunku i autorytetu Zespołu 
w środowisku; 

12) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie, określonych 

w Statucie; 

13) punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne; 

14) przebywanie na terenie Zespołu lub terenie wyznaczonym przez nauczyciela w czasie trwania 

zajęć szkolnych oraz przerw między nimi; 

15) niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, na czas 
trwania zajęć lekcyjnych oraz w czasie korzystania z pomieszczeń biblioteki szkolnej, 

korzystanie z tych urządzeń jest możliwe tylko podczas przerw międzylekcyjnych; 

a) używanie urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych wymaga zgody nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

 

§ 51. Wygląd ucznia. 

1. Uczeń ma obowiązek: 
1) codziennie dbać o higienę osobistą; 

2) codziennie dbać o czystość ubioru; 

3) codziennie dbać o schludny wygląd; 
4) nosić schludny strój szkolny 

5) nosić strój galowy obowiązujący w czasie uroczystości szkolnych; strój ten stanowi 

w przypadku dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica/spodnie, w przypadku 

chłopców biała koszula, granatowe lub czarne spodnie;   
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2. W czasie uroczystości szkolnych, egzaminów gimnazjalnych, konkursów odbywających się 

poza Zespołem, uczniów obowiązuje strój galowy w kolorach biało-czarnych lub biało-

granatowych. 

3. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń ćwiczy w stroju sportowym: koszulce z krótkim 

rękawem, krótkich spodenkach sportowych lub dresie i sportowym obuwiu. 

 

§ 52. Nagrody i wyróżnienia ucznia. 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
1) rzetelną naukę; 

2) wzorową postawę, dzielność i odwagę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) pracę na rzecz Zespołu Edukacyjnego i środowiska; 

6) wzorową frekwencję w szkole. 

2. Nagrody i wyróżnienia, mogą być przyznane w następującej w formie: 

1) pochwały ustnej; 
2) dyplomu uznania; 

3) listu pochwalnego; 

4) nagrody rzeczowej; 
5) listu gratulacyjnego skierowanego do rodziców. 

3. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są na wniosek wychowawcy, z jego inicjatywy, 

z inicjatywy różnych organów Zespołu lub nauczycieli. 

4. Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej otrzymują dyplomy ukończenia I etapu edukacji, 
a absolwenci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – pamiątkowe dyplomy ukończenia tych Szkół. 

 

§ 53. Kary stosowane wobec ucznia. 
1. W stosunku do ucznia nieprzestrzegającego obowiązków określonych w Statucie Szkoły, może 

być zastosowana jedna z następujących kar: 

1) upomnienie nauczyciela lub wychowawcy; 

2) nagana wychowawcy; 

3) upomnienie Dyrektora; 

4) nagana Dyrektora; 
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5) nagana Dyrektora, z czasowym zawieszeniem w prawach ucznia; 

6) przeniesienie ucznia do klasy równoległej: 

 przenieść można ucznia, wobec którego nie skutkowały podejmowane wcześniej działania 

i udzielane kary, 

 przeniesienie ucznia do klasy równoległej wnioskuje wychowawca, wniosek jest 

analizowany przez zespół wychowawczy (głównie nauczyciele uczący w danej klasie), 

 z zebrania zespołu wychowawczego sporządza się protokół i przedstawia Dyrektorowi, 

który podejmuje ostateczną decyzję odnośnie przeniesienia ucznia, 

 o podjętej decyzji Dyrektor informuje ucznia i jego rodziców; 

7) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, na podstawie 
uchwały Rady Pedagogicznej. 

2. Kary przyznawane są uczniom na wniosek wychowawcy, z jego inicjatywy lub inicjatywy 

organów Zespołu. 
3. Dyrektor może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w przypadku: 

1) ciężkiego naruszenia nietykalności fizycznej innej osoby; 

2) przybycie na zajęcia szkolne po spożyciu alkoholu lub picie alkoholu na terenie Zespołu; 

3) używania lub handlu narkotykami; 

4) dopuszczenia się chuligańskich czynów, rozbojów lub kradzieży; 

5) innych ciężkich naruszeń norm współżycia społecznego. 
4. Jednorazowo może być zastosowana tylko jedna kara spośród wymienionych w ust. 1. Nie jest 

wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia ucznia. 

5. Uczeń, któremu udzielono kary, ma prawo zwrócić się do organów Samorządu Uczniowskiego 
o obronę jego interesów. 

6. Od udzielonych kar uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie, w terminie do 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej przyjęcia do wiadomości przez ucznia, do następujących organów: 

1) od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – do Dyrektora Zespołu; 

2) od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3 do pkt 5 – do Rady Pedagogicznej. 

7. Od udzielonej kary przeniesienia ucznia do innej szkoły, uczniowi przysługuje odwołanie do 

Kuratora Oświaty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania jego decyzji. 
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8. Dyrektor lub Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty wniesienia 

odwołania i podejmuje ostateczną decyzję o utrzymaniu, zawieszeniu lub cofnięciu kary. 

9. Wykonanie kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 5, dyrektor po zasięgnięciu opinii pedagoga 

szkolnego oraz Samorządu Uczniowskiego, może zawiesić na czas próbny nie dłużej jednak niż 

na trzy miesiące. W przypadku poprawy zachowania ucznia kara nie zostaje zastosowana. 

W przypadku dalszego niewłaściwego zachowania ucznia zostaje on ukarany karą, która została 

zawieszona lub wyższą, w zależności od wagi kolejnych przewinień ucznia. 

10. O udzielonych karach, o których mowa w ust. 1, wychowawca klasy, w terminie do 7 dni od 
daty wymierzenia kary, zawiadamia pisemnie rodziców ucznia, za zwrotnym potwierdzeniem 

otrzymania informacji. 

11. Rodzice zobowiązani są do pokrycia strat materialnych spowodowanych celowym 

i świadomym działaniem ich dziecka, powodującym zniszczenie mienia Zespołu. 

 

§ 54. Procedura rozpatrywania skarg. 

W Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie określa się następujący tryb składania skarg 
w przypadku naruszenia praw dziecka: 

1) rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni mogą wnieść skargę do Dyrektora 

Zespołu; 
2) wnioskodawcy mogą składać skargi w siedzibie Zespołu, za pośrednictwem poczty, 

pocztą elektroniczną, bądź ustnie do protokołu; 

3) termin składania skargi upływa po siedmiu dniach od zdarzenia, (jeśli termin zostanie 

przekroczony, skarga nie będzie rozpatrzona); 
4) w przypadku wniesienia skargi ustnej Dyrektor sporządza protokół, który zawiera: 

a) datę przyjęcia skargi, 

b) imię, nazwisko i adres zgłaszającego, 
c) zwięzły opis treści sprawy, 

d) podpis osoby wnoszącej skargę, 

e) podpis osoby przyjmującej skargę;  

5) skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia; 
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6) jeśli Dyrektor, do którego złożono skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, 

przekazuje ją niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni, organowi 

właściwemu zawiadamiając jednocześnie o tym skarżącego albo wskazuje skarżącemu 

właściwy organ;  

7) jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego 

skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia 

lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie 

skargi bez rozpatrzenia; 
8) po wpłynięciu skargi Dyrektor Zespołu niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w  celu 

przeanalizowania, wyjaśnienia i  zbadania zasadności skargi (analizuje dokumentację, 

wysłuchuje wszystkie zainteresowane osoby/strony, gromadzi materiały dotyczące 

kwestii spornych), a następnie podejmuje decyzję w sprawie; 

9) jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy Dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia 

i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu 

ich usunięcia; 
10) jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy Dyrektor nie stwierdzi żadnych uchybień 

i nieprawidłowości, oddala skargę jako bezpodstawną; 

11) Dyrektor Zespołu informuje skarżącego o sposobie załatwienia skargi na piśmie nie 
później niż w ciągu miesiąca od daty jej wpłynięcia; 

12) pisemna informacja o sposobie załatwienia skargi powinna zawierać: 

a) decyzję Dyrektora (sposób rozstrzygnięcia skargi - zasadna lub bezpodstawna), 

b) opis działań podjętych przez Dyrektora w celu wyjaśnienia skargi, 
c) wydane polecenia  lub zastosowane inne środki (w przypadku skargi zasadnej); 

13) pisemną informację Dyrektor wręcza osobiście lub przesyła pocztą; 

14) w sytuacji niezałatwienia skargi w terminie określonym powyżej Dyrektor Zespołu 
zawiadamia skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia 

sprawy; 

15) wnioskodawca może złożyć do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą: 

a) odwołanie od decyzji Dyrektora w terminie 14 dni od momentu otrzymania 

informacji o sposobie załatwienia skargi, 
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b) zażalenia, w przypadku nierozpatrzenia skargi w terminie, w ciągu 14 dni od 

upłynięcia tego terminu; 

16) każdą skargę można wycofać w ciągu trzech dni od daty jej złożenia; 

17) Dyrektor Zespołu  prowadzi rejestr skarg; 

18) rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki: 

a) liczba porządkowa, 

b) data wpływu skargi, 

c) data rejestrowania skargi, 
d) dane (imię i nazwisko, adres) osoby wnoszącej skargę, 

e) informacja na temat tego, czego dotyczy skarga, 

f) termin rozpatrzenia skargi, 

g)  data rozpatrzenia skargi, 

h) decyzja Dyrektora; 

19) do rejestru wpisuje się także skargi, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu 

wnoszącego – anonimy. 
 

§ 55. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia. 

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych może być spowodowana 
chorobą lub ważną przyczyną losową. 

2. Rodzice ucznia informują osobiście lub telefonicznie wychowawcę w ciągu trzech dni 

o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności ucznia lub dziecka na zajęciach 

edukacyjnych. 
3. Uczeń dostarcza wychowawcy pisemne usprawiedliwienie każdorazowej nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych, spowodowanej chorobą lub ważną przyczyną losową, na pierwszej 

lekcji wychowawczej po powrocie do szkoły. 
4. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia lub dziecka na zajęciach może być 

zaświadczenie lekarskie lub inny dokument wystawiony przez upoważnioną osobę zatrudnioną 

w instytucji, w której stawiennictwo ucznia w czasie trwania zajęć było niezbędne. 

5. Uczeń, którego nieobecność w szkole przekracza miesiąc, po ustaniu przyczyny nieobecności, 

uzgadnia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów zakres i sposób uzupełnienia wiedzy 

oraz terminy i formy jej zaprezentowania. 
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6. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych przez wychowawcę, z jego inicjatywy lub 

inicjatywy innego nauczyciela, w przypadku udziału ucznia w: 

1) imprezach sportowych; 

2) konkursach przedmiotowych; 

3) wycieczkach szkolnych; 

4) imprezach, w których reprezentuje Zespół. 

7. Wniosek nauczyciela o zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych w okolicznościach, o których 

mowa w ust. 6, dokonywany jest ustnie lub pisemnie i przekazywany wychowawcy. 
Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym, co stanowi podstawę do 

nieodnotowywania nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych przez innych nauczycieli. 

8. Uczeń może być zwolniony przez wychowawcę z części zajęć szkolnych w danym dniu, 

na podstawie pisemnego wniosku jego rodziców. 

9. Uczeń może być zwolniony przez wychowawcę z części zajęć szkolnych w danym dniu, 

na podstawie telefonicznej prośby rodziców; w takiej sytuacji uczeń przedstawia wychowawcy 

pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły, nie później 
jednak niż do pierwszej lekcji wychowawczej. 

10. W przypadku nieobecności wychowawcy w Szkole, zwolnienia ucznia z części zajęć 

w okolicznościach, o których mowa w ust. 7- 9 dokonuje Dyrektor lub osoba go zastępująca. 
 

§ 56. Realizacja obowiązku szkolnego. 

1. Uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, jeżeli opuścił bez usprawiedliwienia w okresie 

jednego miesiąca, co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
2. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę niespełniania przez ucznia obowiązku 

szkolnego, wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego. Pedagog przekazuje 

informację Dyrektorowi, który podejmuje następujące działania: 
1) wysyła rodzicom upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest 

realizowany; 

2) wzywa ucznia do stawienia się w Zespole w wyznaczonym terminie; 

3) informuje, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego. 
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3. W przypadku niezastosowania się do wezwania, mimo upływu terminu określonego w piśmie, 

Dyrektor wnioskuje o przygotowanie tytułu wykonawczego i wszczęcie postepowania 

egzekucyjnego przez Wójta Gminy. Jeżeli działania nadal nie odnoszą skutku Dyrektor ZE 

w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego Wydział 

Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego i o wgląd w sytuację 

rodzinną ucznia. 

 

§ 57. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły . 
1. Dzieci z klasy I szkoły podstawowej przyprowadzane i odbierane są  przez rodziców lub inne 

dorosłe osoby – pisemnie upoważnione przez rodziców. 

2. Rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej w czasie pierwszego organizacyjnego zebrania 

w szkole w pisemnym oświadczeniu wskazują osoby, które mają prawo przyprowadzać 

i odbierać ich dziecko z oddziału przedszkolnego. 

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię 

i nr jej dowodu osobistego. Upoważnienie własnoręcznie podpisane jest przez rodzica. 
4. W przypadku zgłoszenia się po ucznia innej osoby, niż wymienionej w oświadczeniu 

rodziców, o którym mowa w ust. 2 i 3, dziecko zostanie przekazane pod jej opiekę, na podstawie 

jednorazowego pisemnego upoważnienia rodzica i po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem 
osoby odbierającej. 

5. Dziecka nie może odebrać osoba, której stan psychofizyczny budzi wątpliwości co do 

gwarancji zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka, 

nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora. 
6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do końca pracy  danego oddziału lub świetlicy, 

nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców. 

7. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami lub gdy dziecko po upływie 
godziny od zakończenia zajęć nadal nie zostanie odebrane nauczyciel zawiadamia Dyrektora, 

a następnie policję. 

8. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania ich dziecka przez drugiego rodzica respektowane 

jest po wcześniejszym dostarczeniu odpowiedniego orzeczenia sądowego. 

9. Dzieci i uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz 

do Zespołu, mają zapewnioną opiekę w czasie przejazdu. 
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§ 58. Rodzice uczniów. 

1. Rodzice uczniów oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania 

i profilaktyki ich dzieci. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w Zespole oraz oddziale, 

do którego uczęszcza ich dziecko; 

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

3) uzyskiwania informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 

uzdolnieniach ich dziecka; 

4) pozyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego 

dziecka; 

5) wyrażania i przekazywania Organowi Prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty opinii na temat 

pracy Zespołu; 
6) wystąpienia do Dyrektora o pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla swojego dziecka; 

7) wiedzy na temat ustalonych dla ich dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy 
będą realizowane; 

8) znajomości terminu spotkania Zespołu Specjalistów obradujących na temat ich dziecka oraz 

uczestniczenia w spotkaniach tego Zespołu; 

9) wnioskowania do Rady Pedagogicznej w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego ich dziecka oraz 
do innych spraw związanych z tym egzaminem, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

10) wnioskowania do Rady Pedagogicznej o promowanie w ciągu roku szkolnego swojego 

dziecka – ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej; 
11) wyrażania wychowawcom swojej opinii w sprawie powtarzania przez ich dziecko klasy I-III; 

12) stałego dostępu do dokumentów: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego oraz 

Programu Profilaktyki – w bibliotece szkolnej, sekretariacie szkoły, pokoju nauczycielskim; 

13) zgłoszenia swoich propozycji, wyrażenia opinii dotyczących Programu Profilaktycznego 

i Wychowawczego klasy i szkoły; 
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14) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci 

od wychowawcy, pedagoga szkolnego; 

15) dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi pracy dydaktyczno-

wychowawczej z wychowawcą, pedagogiem i Dyrektorem Szkoły. 

3. Zespół organizuje zebrania wszystkich rodziców w roku szkolnym w terminach ustalanych na 

początku każdego roku szkolnego. 

4. Informacje te podawane są na pierwszym, w danym roku szkolnym, zebraniu rodziców oraz 

wywieszone są na tablicy informacyjnej obok sekretariatu i umieszczone na stronie internetowej 
Zespołu. 

5. Rodzice mają prawo do wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

z wybranym nauczycielem we wskazanych dniach i godzinach, a w nagłych przypadkach 

każdego dnia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. 

6. Rodzice mają prawo do uzyskania ustnej informacji na temat otrzymanej przez dziecko oceny. 

7. Rodzice informowani są o ocenach ucznia: 

1) poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń; 
2) podczas spotkań rodziców z wychowawcą; 

3) podczas spotkań rodziców z nauczycielami przedmiotów. 

8. Rodzice, poprzez swoich przedstawicieli, współuczestniczą w organizowaniu imprez 
klasowych i szkolnych oraz w organizacji zajęć pozaszkolnych. 

9. Rodzice uczniów mogą zorganizować dla swoich dzieci bal kończący naukę w Zespole. 

Podczas trwania balu rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego 

przedsięwzięcia. Wychowawcy klas pomagają rodzicom w zorganizowaniu tej imprezy. 
10. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

11. Rodzice mają obowiązek: 

a) współpracować z wychowawcą klasy w podejmowaniu działań umożliwiających integrację 
zespołu klasowego; 

b) uczestniczyć w zebraniach rodzicielskich i spotkaniach indywidualnych z wychowawcą; 

c) realizować zalecenia wydane przez Dyrektora, pedagoga, wychowawcę; 

d) czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego swoich dzieci oraz zapewnić ich regularne 

uczęszczanie na zajęcia szkolne; 

e) dbać o estetyczny wygląd swojego dziecka; 
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f) zapewnić dziecku podstawowe przybory szkolne; 

g) zapewnić dziecku bezpieczną drogę do szkoły. 

12. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się dziecka z obowiązków szkolnych, a także 

braku właściwej opieki ze strony rodziców szkoła ma prawo do: 

a) przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej z obojgiem rodziców w obecności Dyrektora 

Zespołu, pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy; 

b) wszczęcia postępowania egzekucyjnego w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji; 
c) w przypadkach rażących zaniedbań (po wyczerpaniu innych form oddziaływania) 

zawiadomienia Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich w Świebodzinie 

o zdarzeniach dotyczących ucznia. 

 

§ 59. Oddziałowe Rady Rodziców. 

1. Rodzice uczniów i dzieci uczęszczających do jednego oddziału wybierają spośród siebie 

oddziałową Radę Rodziców. 
2. W skład oddziałowej Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców, wybieranych 

na okres jednego roku szkolnego w czasie pierwszego spotkania rodziców w danym roku 

szkolnym. 
3. Oddziałowa Rada Rodziców wybrana w poprzednim roku szkolnym działa w kolejnym roku 

do dnia wyboru nowego składu. 

Rodziców wybrana w poprzednim roku szkolnym. 

4. Oddziałowa Rada Rodziców pomaga wychowawcy przy organizowaniu i realizowaniu 
wycieczek i imprez szkolnych, w których uczestniczą uczniowie lub dzieci danego oddziału. 

5. Oddziałowa Rada Rodziców może występować do wychowawcy lub Dyrektora z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw uczniów i dzieci danego oddziału, jeżeli nie godzi to 
w dobro osobiste ucznia lub dziecka i nie jest objęte tajemnicą służbową. 

6. Spośród oddziałowej Rady Rodziców dokonuje się wyboru przedstawicieli rodziców do Rady 

Rodziców. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice uczniów lub dzieci danego oddziału mogą 

większością głosów wnieść wniosek do Dyrektora o zmianę wychowawcy lub nauczyciela 
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danego przedmiotu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, z zachowaniem zasad 

określonych w Statucie. 

 

ROZDZIAŁ XIX 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW 

 

§ 60. Przepisy ogólne. 

1. Ocenianiu podlegają: 
- osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

- zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

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

- wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz wymagań wynikających 

z realizowanych w szkole programów nauczania, 

- wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 
w przypadku dodatkowych zajęć. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

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

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie, 

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

zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć, 
c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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5. Ocenianie szkolne zakłada spójność z ocenianiem przedmiotowym. Szczegółowe zasady 

oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawarte są w opracowanych przez nauczycieli 

i udostępnionych uczniom i rodzicom przedmiotowych systemach oceniania, zwanych dalej PSO. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do  otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców, 

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 
c) ocenianie bieżące i ustalenie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole, 

d) prowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, 

e) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
f) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 
8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (określonych w Statucie). 
9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zachowania; 

b) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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10. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  
13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii  

informacyjnej na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach na czas określony w tej opinii.  
14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii  

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

15. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

a) bieżące 

b) klasyfikacyjne: śródroczne, roczne. 
16. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców opiekunów. Oceny bieżące 

nauczyciel przekazuje i uzasadnia: 

a) uczniowi – jako komentarz, wyjaśnienie, uzasadnienie, wskazówki do dalszej pracy – 
w formie ustnej lub pisemnej, 

b) rodzicom – jako pisemną (dzienniczek ucznia, zeszyt) lub ustną na spotkaniach 

indywidualnych lub ogólnych. 

17. Nauczyciel udostępnia uczniowi i jego rodzicom ocenione prace pisemne do domu z prośbą 
o podpisanie się i zwrot do szkoły. Z pracami rodzic może zapoznać się w szkole podczas 

konsultacji lub zebrań. 

18. Dokumentacja dotycząca m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja oceniania ucznia jest 

udostępniana tylko do wglądu w szkole i na wniosek złożony przez ucznia lub jego 

rodziców/prawych opiekunów.  
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§ 61. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 
3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka 

obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.  
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo  
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia.  
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu  

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  
 

§ 62. Uczeń podlega klasyfikacji: 

- śródrocznej i rocznej, 

- końcowej. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz na 

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

zachowania. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku na koniec I półrocza. 

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowaniu ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

zachowania. 

3. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych, 
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programów najwyższej. 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 
a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów 

danego oddziału oraz ocenianego ucznia. 
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6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

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

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programów wyższej lub 

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 2 razy z rzędu ustalono 

naganna roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

9. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców o: 

a) przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych niedostatecznych i ocenie nagannej 

zachowania oraz o braku podstaw do klasyfikowania z danego przedmiotu z powodu 

nieobecności na miesiąc przed końcem I półrocza i końcem roku szkolnego 

w bezpośredniej rozmowie z rodzicami odnotowanej na karcie zebrań z rodzicami lub 

w dzienniku lekcyjnym i potwierdzonej podpisem rodziców. W przypadku braku kontaktu 

z rodzicami wychowawca zobowiązany jest przekazać przez ucznia kartkę dla rodziców 
z informacją o zagrożeniu dziecka oceną niedostateczną, oceną naganną zachowania lub 

o zagrożeniu nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu. Jeżeli uczeń nie zwróci kartki 

z podpisem rodzica w ciągu trzech dni wychowawca zobowiązany jest zawiadomić ich 
listem poleconym. 

b) proponowanych dla ucznia pozostałych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie 

zachowania nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informuje ucznia 

i jego rodziców na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie 
pisemnej. 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne poszczególni nauczyciele są zobowiązani 

odnotować długopisem w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym miejscu w terminie nie 
przekraczającym dwóch dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

11. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana półrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
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w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanych dla 

niego półrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa 

się na ręce Dyrektora Szkoły wraz z uzasadnieniem.  

2) Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice, jeśli uczeń spełnia 

następujące warunki:  

a) brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu, 

b) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,  

c) ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności w danym półroczu 
uzyskał oceny pozytywne,  

d) średnia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w danym półroczu 

jest wyższa o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny,  

e) brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach przedmiotu, 

z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania tylko o ocenę najwyższą).  

f) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż 

przewidywana przez nauczyciela.  
Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. Wnioski 

bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.  

3) We wniosku określona jest ocena, o jaką ubiega się uczeń. Może ona być wyższa o 1 stopień 
od oceny proponowanej.  

4) Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem termin pracy sprawdzającej, który musi nastąpić 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.  

5) W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie traci on 
prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.  

6) Praca sprawdzająca obejmuje:  

- formę pisemną,  
- formę ustną,  

- w przypadku muzyki, plastyki, techniki, informatyki lub zajęć wychowania fizycznego mogą 

być również zadania praktyczne (o wyborze metody decyduje nauczyciel przedmiotu).  

7) Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą 

ubiega się uczeń.  

8) Pracę sprawdzającą przeprowadza nauczyciel przedmiotu.  
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9) Na wniosek ucznia lub rodzica w roli obserwatora może wystąpić: Dyrektor Szkoły, inny 

nauczyciel przedmiotu lub rodzic.  

10) Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń uzyskał minimum 

90% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia wcześniej ustaloną ocenę, jeśli warunki 

jej podwyższenia nie zostały spełnione.  

11) Z przebiegu pracy sprawdzającej nauczyciel sporządza notatkę, w której: podaje termin pracy 

oraz jej temat, określa przedmiot i zakres materiału, podaje ocenę pracy oraz zestaw pytań, które 

załącza do dokumentacji, uzasadnia ustaloną ocenę.  
12) Uczeń swoim podpisem potwierdza przyjęcie do wiadomości powyższych ustaleń.  

13) Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia.  

12. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny zachowania niż proponowana przez 

wychowawcę.  

1) Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

a) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, 

osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp ., 
b) pozytywnej opinii samorządu klasowego, 

c) otrzymania pochwały Dyrektora Zespołu. 

2) Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez wychowawcę 
końcoworocznej oceny zachowania.  

3) Uczeń lub jego rodzic składa na ręce Dyrektora Szkoły pisemny wniosek o ponowne 

rozpatrzenie oceny zachowania.  

4) Wniosek ten złożony zostaje w terminie do 2 dni po ustaleniu przez wychowawcę oceny 
zachowania.  

5) Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu 

z Dyrektorem Szkoły.  
6) Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.  

7) Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy 

wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.  

8) Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: 

przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica danego 

ucznia.  



76 
 

9) Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę 

opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.  

10) Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić notatkę, która zawiera: 

termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji co do 

podwyższenia lub pozostawienia oceny z zachowania, podpisy osób biorących udział 

w rozmowie.  

11) Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia. 

13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć 

wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji 

i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami. 

14. Uczeń, który na I półrocze otrzymał z przedmiotu ocenę niedostateczną ma obowiązek 

poprawić tę ocenę w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od momentu otrzymania zagadnień 

i podpisania z nauczycielem kontraktu określającego warunki zaliczenia. 
15. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli 

istnieje brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu co najmniej 50%  

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych danego przedmiotu. Uczeń nieklasyfikowany 
z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. 

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego  rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. Jeśli uczeń nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować go do klasy 
programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze 

szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.  

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

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Ocena niedostateczna z wyżej 

wymienionych przedmiotów nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej.  
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18. Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z religii i etyki ustala się według skali 

określonej w statucie szkoły. 

19. Ocena z religii albo etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym promocyjnym 

i świadectwie ukończenia szkoły bezpośrednio po ocenie zachowania. W celu wyeliminowania 

ewentualnych przejawów nietolerancji nie zamieszcza się danych, z których wynikałoby, na 

zajęcia z jakiej religii albo etyki uczeń uczęszczał. 

20. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen bieżących 

ze względu na różną wagę tych ocen. Szczegółowe zasady wystawiania ocen zawarte są w PSO. 
21. Sporadyczne, jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową ocenę 

klasyfikacyjną śródroczną i roczną. 

22. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) 

ocenę klasyfikacyjną. 

23. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

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

24. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych 
sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni: 

- w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu, 

- w przypadku uczniów gimnazjum – z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu. 
Zwolnienie, o którym mowa następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie 

tytułu odpowiednio laureata lub finalisty . Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu  lub z części 

egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku ze sprawdzianu 
lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. 

25. O promowaniu do klasy programowo wyższej lub o ukończeniu szkoły przez ucznia 

posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacji terapeutycznej.  
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§ 63. Zasady oceniania uczniów I etapu edukacyjnego. 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów klas I-III formułowane są w sposób 

opisowy. 

2. Ocena opisowa obejmuje: 

1) mówienie; 

2) czytanie; 

3) pisanie; 

4) gramatykę i ortografię; 
5) stosunek ucznia do zajęć artystycznych; 

6) podstawowe umiejętności z edukacji matematycznej; 

7) sprawność rachunkową; 

8) rozwiązywanie zadań tekstowych; 

9) geometrię; 

10) orientację w środowisku społecznym i przyrodniczym; 

11) sprawność fizyczną; 
12) znajomość języka nowożytnego. 

3. Przy opisowym ocenianiu uwzględnia się: 

1) znajomość faktów i pojęć, stopień opanowania kompetencji i wiadomości; 
2) umiejętność samooceny; 

3) umiejętność interpretacji; 

4) wytrwałość i zaangażowanie; 

5) umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych; 
6) umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach nowych; 

7) tempo przyswajania wiedzy; 

8) umiejętność pracy w grupie; 
9) postawę ucznia i jego zachowania emocjonalne; 

10) predyspozycje ucznia, jego indywidualne cechy osobowe. 

4. Ocena opisowa, w formie pisemnej, przekazywana jest rodzicom dwa razy w roku szkolnym. 

5. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne uczniów klas I-III Szkoły 

Podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali: 
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Lp. Stopień Oznaczenie cyfrowe 
1. wspaniale 6 
2. bardzo dobrze 5 
3. dobrze 4 
4. dostatecznie 3 
5. słabo 2 
6. niezadowalająco 1 

 

§ 64. Zasady oceniania uczniów II i III etapu edukacyjnego. 
1. Ocenianie osiągnięć ucznia Zespołu Edukacyjnego, począwszy od IV klasy Szkoły  

Podstawowej, odbywa się na podstawie wymagań edukacyjnych. 

2. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne uczniów klas od IV do VI 

Szkoły Podstawowej oraz uczniów klas I-III Gimnazjum ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

Lp. S topień S krót literowy Oznaczenie cyfrowe 

1. celujący cel. 6 
2. bardzo dobry bdb. 5 

3. dobry db. 4 
4. dostateczny dst. 3 

5. dopuszczający dop. 2 
6. niedostateczny ndst. 1 

 

4. Przed wyżej wymienionymi ocenami można postawić plus lub minus, nie dotyczy to 

klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych. 

5. Dopuszcza się, za krótkie wypowiedzi ucznia lub jego aktywność, zamiast oceny, używanie 

pomocniczo znaków „+” i „–” oraz zamienianie ich na oceny zgodnie z PSO. 

6. Nauczyciel może przyjąć w PSO dodatkowe symbole lub punkty określające poziom realizacji 
wymagań edukacyjnych przez ucznia. Nauczyciel zaznacza w dzienniku lekcyjnym na stronie 

przedmiotu, którego naucza, znaczenie używanych przez siebie symboli i punktów. 

7. W PSO nauczyciel określa formy aktywności ucznia, które będą oceniane i wyróżnia te, które 
są obowiązkowe dla wszystkich uczniów oraz takie, które uczeń może podejmować dobrowolnie. 
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8. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych określają wagi dla poszczególnych form 

aktywności. Formy aktywności i ich wagi zapisuje się w dzienniku lekcyjnym na stronach 

przedmiotowych. 

9. Opracowane PSO nauczyciel przedstawia do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego 

Dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego. 

10. Śródroczne i roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna 

(półroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 
promocję do klasy programowo wyższej (na półrocze programowo wyższy) ani na ukończenie 

szkoły.  

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

 

§ 65. Kryteria ocen wiedzy i umiejętności ucznia. 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry oraz: 

a) może posiadać dodatkową wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres wymagań 

programowych przedmiotu danej klasy, 
b) jego wiedza pochodzi z różnych źródeł, 

c) samodzielnie potrafi interpretować wydarzenia, zdarzenia, fakty, dokonać ich selekcji 

i oceniać je, 

d) potrafi doskonale zorganizować i zaplanować pracę, 
e) wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się poprawnością logiczną i językową, 

f) na lekcjach jest bardzo aktywny, 

g) wykorzystuje wiedzę z innych, pokrewnych przedmiotów, 
h) potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w stopniu wyczerpującym opanował materiał 

programowy oraz: 

a) samodzielnie interpretuje wydarzenia, 

b) wykorzystuje różne źródła wiedzy, 

c) potrafi zaplanować i zorganizować pracę, 
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d) łączy wiedzę z różnych przedmiotów, 

e) jest aktywny na lekcji, 

f) chętnie podejmuje się dodatkowych prac; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wymagania podstawowe oraz: 

a) w zakresie wiedzy ma niewielkie braki, 

b) inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu 

trudności, 

c) myśli przyczynowo – skutkowo, 
d) jest aktywny na lekcji; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) ma wiedzę wyrywkową i fragmentaryczną, 

b) przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia, 

c) nie potrafi jednak łączyć wydarzeń w logiczne ciągi, 

d) podejmuje próby wykonania zadania, 

e) jego aktywność na lekcji jest sporadyczna; 
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma duże braki wiedzy; 

b) jego postawa na lekcjach jest bierna, ale wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio 
motywowany jest w stanie, przy pomocy nauczyciela, wykonać proste polecenia; 

c) stosuje podstawowe umiejętności; 

d) nie uczestniczy aktywnie w lekcji. 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
a) ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy; 

b) nie rozumie prostych poleceń; 

c) nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy; 
d) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki; 

e) nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela. 

f) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

2. Szczegółowe zasady oceniania dla wszystkich przedmiotów określają PSO, opracowywane 

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na podstawie WSO, które podlegają okresowej 

ewaluacji. 
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§ 66. Zasady oceniania wiedzy i umiejętności ucznia. 

1.W Zespole stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a) pisemne prace uczniowskie:  

 prace klasowe; 

 sprawdziany; 

 testy; 

 dyktanda; 

 kartkówki obejmujące nie więcej niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne; 

 zadania domowe; 
b) praca ucznia na lekcji:  

 odpowiedź ustna;  

 wypowiedzi w klasie (aktywność na lekcji); 

 wykonanie poleconych ćwiczeń, recytacje;  

 sprawdziany techniki czytania i czytania ze zrozumieniem; 

 praca z mapą, z tekstem źródłowym;  

c) projekty edukacyjne 
d) formy praktyczne:  

 ćwiczenia laboratoryjne;  

 prace manualne; 

 wkład pracy w zajęcia z w-fu, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych; 

e) samodzielna praca domowa ucznia:  

 przygotowanie materiałowe do lekcji;  

 praca pisemna w zeszycie; 

 prezentacja przygotowanego referatu, pracy projektowo – praktycznej. 

2. Nauczyciel opisuje w dzienniku oceny tak, aby można je było przypisać do właściwej wagi, 

przy czym oceny z prac pisemnych muszą zawierać w opisie także zakres tematyczny i datę. 

3. Uczeń ma prawo zgłosić bez podania przyczyny brak pracy domowej oraz nieprzygotowanie 

się do lekcji zgodnie z PSO danego przedmiotu. 

4. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak pracy domowej uczeń zgłasza przed rozpoczęciem zajęć. 

5. Uczeń ma obowiązek uzupełnić zaległości w nauce, powstałe na skutek nieobecności ucznia 
w szkole, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
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6. Korzystanie przez ucznia z niedozwolonych źródeł wiedzy, podczas sprawdzania wiedzy 

i umiejętności, powoduje wystawienie oceny niedostatecznej bez prawa jej poprawy. 

7. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za zadanie domowe w przypadku stwierdzenia przez 

nauczyciela, że nie została ona wykonana samodzielnie przez ocenianego ucznia. 

8. Prace pisemne przeprowadzane są według następujących zasad: 

a) Pisemna praca klasowa, sprawdzian oraz test (1-2 godziny lekcyjne) muszą być zapowiedziane 

uczniom i odnotowane ołówkiem w dzienniku lekcyjnym (z podaniem tematyki) z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Sprawdzone, ocenione oraz opatrzone komentarzem pisemne prace klasowe, 
sprawdziany oraz testy  uczniowie otrzymują od nauczyciela do wglądu w ciągu dwóch tygodni 

od daty przeprowadzenia. Po oddaniu każdej pracy klasowej, sprawdzianu i testu nauczyciel jest 

zobowiązany do przeprowadzenia z uczniami poprawy prac, która musi być odnotowana 

w dzienniku. W ciągu dnia nie może być przeprowadzona więcej niż jedna praca klasowa, 

sprawdzian lub test, natomiast w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. 

b) Kartkówki obejmujące swym zakresem treści nauczania z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji 

mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi nauczyciela i są traktowane jako 
pisemne odpowiedzi uczniów. Po sprawdzeniu i ocenieniu przez nauczyciela zostają oddane 

uczniom w ciągu jednego tygodnia od daty napisania. 

9. Uczeń ma prawo przystąpić raz do poprawy oceny niedostatecznej postawionej za pisemną 
pracę kontrolną na zasadach ustalonych przez nauczyciela w określonym terminie. 

10. Prace pisemne ucznia zawierają komentarz pisemny lub ustny, wskazując mocne i słabe 

strony ucznia oraz sposób ich uzupełnienia. 

11. Nauczyciel nie przeprowadza kolejnego sprawdzianu, jeżeli nie ocenił i nie omówił 
poprzedniego. 

12. Nauczyciele przechowują prace pisemne (kartkówki, sprawdziany) oraz prace wykonywane 

na muzyce i plastyce, do końca tego roku szkolnego, w którym zostały przeprowadzone lub 
wykonane. 

 

§ 67. Projekty edukacyjne. 

1. Ocenianiu podlegają projekty edukacyjne uczniów, realizowane zgodnie z zasadami 

określonymi w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum 

w Trzebiechowie. 
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2. Udział w realizacji projektu jest obowiązkiem każdego ucznia Gimnazjum. 

3. Projektami kierują nauczyciele przedmiotu, którzy są odpowiedzialni za: 

 wskazanie tematyki projektu z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów,  

 omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie 
podziału uczniów na zespoły projektowe, 

 przygotowanie dokumentacji projektu, 

 prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt, 

 monitorowanie jego realizacji, 

 ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację. 
4. Wychowawcy: 

 informują uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, 

 prowadzą działania organizacyjne, związane z realizacją projektu przez wszystkich 

uczniów klasy, dotyczących w szczególności: 

a) wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy 

b) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunami 
projektów 

 kontakt z opiekunami projektów w zakresie oceny zachowania, 

 prowadzenie dokumentacji szkolnej związanej z realizacją projektów. 

5. Do obowiązków uczniów realizujących projekt należą w szczególności: 

1) przygotowanie planu realizacji projektu; 
2) realizacja projektu; 

3) przedstawianie nauczycielowi cząstkowych sprawozdań z postępów w realizacji projektu; 

4) prezentacja wyników realizacji projektu; 

5) dokonanie samooceny efektów realizacji projektu; 

 

§ 68. Proces oceniania wiedzy i umiejętności ucznia. 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, nauczyciel wystawia uczniowi na podstawie co 
najmniej minimalnej liczby bieżących ocen cząstkowych ustalonej w zależności od tygodniowej 

liczby godzin zajęć danego przedmiotu według następującej zasady: 
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Tygodniowa liczba godzin zajęć 
danego przedmiotu 

M inimalna liczba bieżących ocen 
cząstkowych w półroczu 

1 3 

2 4 

3 5 

4 6 
5 7 

 
2. Szczegółowe sposoby oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania, określają PSO, 

których postanowienia nie są sprzeczne z zawartymi w Statucie. 

3. PSO podlegają corocznej ewaluacji przez zespoły międzyprzedmiotowe, które je ustaliły . 
 

§ 69. Czynniki wpływające na ocenę zachowania ucznia. 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Zespołu. 

2. Ocena zachowania ucznia ma charakter całościowy. W ocenianiu uwzględnia się pozytywne 

i negatywne aspekty funkcjonowania ucznia w Zespole i poza nim. 
3. Na wysokość oceny zachowania ucznia ma wpływ jego postawa prezentowana w 3 głównych 

obszarach: 

1) stopniu pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych; 

2) kulturze osobistej; 

3) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

4. Przy formułowaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, 

uwzględnia się w szczególności: 
1) wywiązywanie się ucznia z jego obowiązków; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Zespołu; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w Zespole i poza nim; 
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7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 70. Kryteria oceniania zachowania uczniów I etapu edukacyjnego. 

1. Ocena zachowania uczniów klas  I – III  Szkoły Podstawowej ma charakter opisowy 

i uwzględnia: 

1) spełnianie przez ucznia obowiązków szkolnych: 

 stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, 

 punktualność, 

 dbałość o podręczniki, zeszyty, przybory i pomoce szkolne, 

 przygotowanie do zajęć, 

 aktywność i umiejętność koncentracji w czasie zajęć, 

 jakość i tempo pracy na zajęciach, 

 wytrwałość w pracy, 

 samodzielność w myśleniu i działaniu; 

2) kulturę osobistą ucznia: 

 dbałość o własny wygląd, 

 kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią, 

 jakość kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi, 

 dbałość o piękno mowy ojczystej, 

 stosowanie form grzecznościowych; 

3) działania ucznia na rzecz innych: 

 dbałość o honor i tradycje Szkoły, 

 dbałość o estetykę i czystość wokół siebie, 

 wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, 

 umiejętność współpracy z innymi, 

 poszanowanie własności osobistej i społecznej, 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

 pomoc innym, 

 udział w akcjach organizowanych w klasie i na terenie Szkoły. 
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2. W klasach I – III zachowanie ocenia się w sześciostopniowej skali (ocena jest opisowa): 

 jest wzorem zachowania dla innych uczniów, 

 bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia, 

 zachowuje się tak, jak przystało na ucznia, 

 poprawnie spełnia swoje obowiązki,  

 sprawia pewne kłopoty wychowawcze, 

 sprawia kłopoty wychowawcze. 

a) Ocenę opisową – jest wzorem dla innych uczniów – otrzymuje uczeń spełniający wszystkie 

wymagania zawarte w obowiązkach ucznia: 

 jest pilny i systematyczny, 

 nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych, 

 sumiennie i rzetelnie wykonuje dodatkowe obowiązki, 

 aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły, 

 godnie reprezentuje swoją szkołę, 

 prezentuje sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych, 

 jest aktywnym inicjatorem pracy społecznej całego zespołu klasowego. 
b) Ocenę opisową – bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia – otrzymuje uczeń, który spełnia 

większość wymagań zawartych w obowiązkach ucznia: 

 rozpoczyna i zawsze kończy swoją pracę, 

 czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, 

 kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 jest uczciwy i prawdomówny, 

 przejawia troskę o mienie własne i szkoły, nie przejawia biernej postawy wobec innych. 
c) Ocenę opisową – zachowuje się tak, jak przystało na ucznia – otrzymuje uczeń, który spełnia 

następujące wymagania: 

 pamięta o obowiązkach ucznia, 

 zgodnie współdziała w zespole klasowym, 

 okazuje szacunek innym, 

 pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela, 

 opuścił nie więcej niż dwa dni bez usprawiedliwienia – dopuszcza się trzy spóźnienia, 
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 dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia, 

 dba o honor szkoły w miejscu publicznym. 

d) Ocenę opisową – poprawnie spełnia obowiązki ucznia -  otrzymuje uczeń, który spełnia 

następujące wymagania: 

 zazwyczaj jest obowiązkowy i systematyczny, 

 niechętnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, 

 zdarza się, że nie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela, 

 nie zawsze zgodnie współpracuje w grupie, 

 opuścił nie więcej niż pięć dni bez usprawiedliwienia, 

 dba o honor szkoły w miejscu publicznym, 

 dba o higienę osobistą. 
e) Ocenę opisową – sprawia pewne kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który nie 

przestrzega wszystkich kryteriów zawartych w obowiązkach ucznia: 

 jest niesystematyczny i mało obowiązkowy, 

 spóźnia się bez usprawiedliwienia, 

 często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 

 wpływa swoją postawą na niewłaściwą atmosferę i zachowanie innych w zespole 

klasowym, 

 jest nietaktowny w stosunku do przełożonych i kolegów, 

 nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

 nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

 rzadko dba o higienę osobistą i wygląd. 

f) Ocenę opisową – sprawia kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia 

wymaganiom zawartym w obowiązkach ucznia: 

 lekceważy wszystkie obowiązki ucznia, 

 nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, 

 spóźnia się na lekcje, 

 przejawia negatywny stosunek do wszelkich poczynań i aktywności w pracach 
społecznych, 

 nie dba o higienę osobistą, 
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 prezentuje sposób bycia naruszający godność innych, 

 używa wulgarnego słownictwa, 

 nagannie zachowuje się w miejscach publicznych, 

 przywłaszcza sobie i niszczy mienie prywatne i szkoły, 

 popada w kolizję z prawem, 

 nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania. 
 

§ 71. Kryteria oceniania zachowania uczniów II etapu edukacyjnego. 

1. W klasach IV – VI śródroczna i roczna ocena zachowania ustalana jest na podstawie 
zdobytych lub straconych punktów i odpowiednio przeliczona na obowiązującą skalę 

ocen. 

2. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, które otrzymuje uczeń na początku roku, 

okresu i jest to równoważne ocenie dobrej z zachowania. 

3. Konkretnemu zachowaniu, pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest 

odpowiednia liczba punktów. 
4. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się w zeszycie uwag lub 

w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym. 

5. Ocena śródroczna i roczna w odniesieniu do ilości zdobytych punktów przedstawia się 

następująco: 

1) ocena wzorowa – 250 i więcej punktów, 

2) ocena bardzo dobra – od 160 do 249 punktów, 

3) ocena dobra – od 100 do 159 punktów, 
4) ocena poprawna – od 77 do 99 punktów, 

5) ocena nieodpowiednia – od 40 do 69 punktów, 

6) ocena naganna – poniżej 40 punktów. 
6. Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który posiada wystarczającą liczbę punktów oraz 

ma mniej niż 30 pkt ujemnych. 

7. Oceny dobrej i bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który pomimo wystarczającej 

liczby punktów otrzymał uwagi za: picie alkoholu, palenie papierosów, ucieczki z lekcji, 
kradzież, wymuszenie, pobicie kolegi lub stosowanie innej formy agresji, niewłaściwe 
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zachowanie się w stosunku do nauczyciela, fałszowanie dokumentacji, wandalizm, ma co 

najmniej 50 pkt ujemnych. 

8. Uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał naganę dyrektora, nie może otrzymać 

oceny wyżej niż poprawna, pomimo uzyskania wymaganej liczby punktów. 

 

Ustala się zawarte w tabeli kategorie zachowań podlegające ocenianiu w klasach IV – VI. 

Lp. KATEGORIE LICZBA PUNKTÓW 

 PUNKTY DODATNIE  

 I – ZAWODY SPORTOWE  

1. Szkolne 5 

2. Rejonowe – udział 5 

3. Miejsca 1-3 +10 

4. Wojewódzkie – udział 5 

5. Miejsca 1-3 +15 

 II – KONKURSY I OLIMPIADY  

 Konkursy i olimpiady przedmiotowe z kolejnymi stopniami organizacji (punktowany 
każdy konkurs lub olimpiada)  

6. Etap szkolny: udział w konkursie lub olimpiadzie 10 

7. Etap rejonowy 20 

8.  Etap wojewódzki 
Laureat 

30 
+20 

9. Konkurs wewnątrzszkolny – udział 
Miejsca 1-3 

5 
+10 

 III – DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KLASY LUB SZKOŁY  

10. Aktywne sprawowanie funkcji w klasie 1 – 10 

11. Aktywne sprawowanie funkcji w szkole 5 – 20 

12. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz i poczcie sztandarowym 1 – 10 

13. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych 1 – 10 
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14. Praca na rzecz szkoły 5 – 20 

15. Praca na rzecz klasy (np. kronika, gazetka, pomoc w organizacji imprez klasowych 
itp.) 1 – 10 

16. Pomoc kolegom w nauce 1 – 10 

 IV – KULTURA OSOBISTA I WYWIĄZYWANIE SIĘ          
 Z POWINNOŚCI UCZNIOWSKICH  

17. 

Punktualność- brak spóźnień 
od 1 do 3 spóźnień 
W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli spóźnienie nastąpiło  z przyczyn niezależnych od 
ucznia (np. utrudnienia komunikacyjne, wizyta u lekarza) nie uwzględnia się go 
w ustalaniu punktacji 

 
10 
5 

18. Kulturalna i uczciwa postawa (brak uwag) – w półroczu 20 

19. Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego- w półroczu 10 

20. Reagowanie na przejaw zła i niesprawiedliwości 10 

21. 

Rzetelne przygotowanie do zajęć, szczególne zaangażowanie w naukę, rozwijanie 
własnych zainteresowań (np. aktywny udział w pracach kół zainteresowań, 
organizacjach społecznych, klubach sportowych, zespołach artystycznych itp.) –  
w półroczu 

10 – 15 

22. 

Wzorowa frekwencja: 
0 godz. opuszczonych 
1-10 godz. opuszczonych usprawiedliwionych 
11-20 godz. opuszczonych usprawiedliwionych 
21-30 godz. opuszczonych usprawiedliwionych 
powyżej 30 godz. opuszczonych usprawiedliwionych 

 
30 
25 
20 
15 
0 

23. 

Efektywność w nauce: 
a) średnia ocen 4,75 i powyżej 
b) średnia ocen 4,0 – 4, 74 
c) średnia ocen 3,5 – 3,99 
d) średnia ocen 3,0 – 3,49 

 
25 
15 
10 
5 

 V – DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY  

24. Opinia dorosłych z otoczenia ucznia 0 – 10  

25. Punkty do dyspozycji wychowawcy za inne działania, nie ujęte na liście 1 – 30 

 PUNKTY UJEMNE  

26. Celowe i notoryczne przeszkadzanie na lekcjach, złośliwe komentarze, rozmowy nie 
na temat w czasie lekcji – za każdą uwagę 5 
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27. Niewykonywanie poleceń nauczyciela – za każdą uwagę 5 

28. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły – za każdą 
uwagę 5 – 15  

29. Ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne – za każdą uwagę 10 

30.  Bójka, pobicie, chuligańskie zachowanie – za każdą uwagę 50 – 200  

31. Wulgarne słownictwo – za każdą uwagę 10 

32. 
Niewłaściwe zachowanie (np. na apelu szkolnym, w stołówce szkolnej, poza 
budynkiem ale na terenie szkoły w czasie przerw lekcyjnych, niekulturalne 
zachowanie się w miejscach publicznych) – za każdą uwagę 

5 

33. Niszczenie rzeczy innych uczniów –  za każdą uwagę 10 – 30  

34. Umyślne niszczenie sprzętu, budynku szkoły – za każdą uwagę 30 – 50  

35.  Kradzież, wyłudzanie 30 – 100  

36. Zaśmiecanie otoczenia 5 

37.  Palenie papierosów – za każde uzasadnione podejrzenie 10 

38. Posiadanie lub picie alkoholu 100 – 200  

39. Posiadanie lub zażywanie środków odurzających 100 – 200 

40. Nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje – za 1 spóźnienie 2 

41. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – za 1 godzinę 2 

42. Brak dzienniczka – każdorazowo 3 

43. 
Niewykonywanie zobowiązań pomimo wcześniejszej deklaracji (np. nie zgłoszenie się 
na konkurs, opuszczanie zajęć wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych, zawodów 
sportowych itp.) 

5 – 30  

44. Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych (biała bluzka lub koszula, ciemna 
spódnica lub spodnie) – każdorazowo 3 

45. Oszukiwanie rodziców i nauczycieli (np. fałszowanie dokumentów, okłamywanie) – 
każdorazowo 10 – 20  

46. Nie wypełnienie obowiązków dyżurnego 5 

47. Jedzenie, picie, żucie gumy podczas lekcji – każdorazowo 5 

48. Przebywanie poza szkołą podczas przerw (nie dotyczy sytuacji wynikającej 
z posiadania pozwolenia rodziców – każdorazowo 5 
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49. Używanie bądź zabawa telefonem komórkowym lub innym urządzeniem 
elektronicznym (np. mp3, mp4, dyktafon) – każdorazowo 10 

50. Nagrywanie lub fotografowanie osób bez ich zgody – każdorazowo 20 

51.  Przynoszenie, posiadanie i używanie niebezpiecznych przedmiotów (np. nóż, petardy) 
– każdorazowo 20 – 50  

52. Zorganizowana przemoc 50 – 100  

53. Stwarzanie sytuacji, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu 50 

54. Opinia osób dorosłych z otoczenia ucznia 1 – 30  

55. Kara upomnienia udzielona przez wychowawcę klasy: 
indywidualnie, wobec całej klasy 

 
20 
30 

56. Kara upomnienia udzielona przez Dyrektora szkoły indywidualnie na wniosek 
wychowawcy 50 

57. Nagana Dyrektora szkoły na forum klasy 100 

58. Nagana Dyrektora szkoły na forum szkoły 200 

 

§ 72. Kryteria oceniania zachowania uczniów III etapu edukacyjnego. 
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i ogólnie przyjętych norm etycznych. 

2. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali: 

 wzorowe, 

 bardzo dobre, 

 dobre, 

 poprawne, 

 nieodpowiednie, 

 naganne. 

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

 oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

4. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
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 dbałość o honor i tradycje szkoły, 

 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

 godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

 okazywanie szacunku innym osobom. 
5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca i jest ona oceną ostateczną: 

a) ocenę ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii całej Rady Pedagogicznej i innych 
pracowników szkoły, opinii klasy oraz samego ucznia, 

b) nauczyciel zobowiązany jest do uzasadnienia oceny na wniosek zainteresowanego ucznia, 

c) nauczyciel zobowiązany jest do określenia jak można poprawić zachowanie, 

by podwyższyć ocenę w następnym półroczu. 
6. Punktowy System Oceniania Zachowania w Gimnazjum. 

1. Zasady ogólne: 

a) ocena  zachowania ucznia ustalona jest na podstawie „karty oceny zachowania uczniów”, 
dołączonej jako załącznik do punktowego systemu oceniania zachowania. 

b) ocenę ustala wychowawca klasy na podstawie sumy punktów otrzymanych przez ucznia 

od  klasy, ucznia, nauczycieli uczących w klasie oraz punktów dodanych przez 

wychowawcę zapisanych w „karcie zachowania ucznia” opisanych poniżej. 

c) każdy uczeń oraz rodzic, po ustaleniu ostatecznej oceny z zachowania, ma prawo wglądu 

w dokumentację wychowawcy, na podstawie której ocena została ustalona. 

2. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia: 
- zachowanie ucznia oceniają nauczyciele uczący go, zespół klasowy oraz on sam wg trzech 

najważniejszych kryteriów: 

 stosunek ucznia do nauki 

 kultura osobista ucznia 

 udział ucznia w zajęciach dodatkowych oraz jego zaangażowanie w życie klasy i szkoły. 
- zachowanie ucznia wychowawca ocenia według siedmiu kryteriów MEN oznaczonych cyframi 

rzymskimi, uszczegółowionymi  szesnastoma wskaźnikami oznaczonymi cyframi arabskimi. 
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A.   Kryteria MEN i wskaźniki: 

I.  Uczeń wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

1. Stosunek do nauki (jest przygotowany do lekcji, posiada podręczniki i zeszyty, odrabia zadania 

domowe). 

2. Dba o ład  i porządek (m.in. wywiązuje się z obowiązków dyżurnego). 

3. Systematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia, jest punktualny. 

II. Uczeń dba o piękno mowy ojczystej. 

1. Stosuje zasady kulturalnego dialogu, rozmowy, unika wulgaryzmów.     
III. Uczeń dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. 

1. Unika rozwiązywania konfliktów przy pomocy siły . Właściwie reaguje na przejawy 

negatywnego zachowania, agresji, przemocy. 

2. Właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach, (m.in. unika przebywania w miejscach 

niedozwolonych). 

3. Uczeń jest wolny od nałogów, a swoją postawą zachęca innych do naśladowania. 

IV. Uczeń dba o honor i tradycje szkoły. 
1. Ubiera się stosownie do okoliczności (m.in. nosi galowy strój w czasie uroczystości szkolnych, 

pozostawia wierzchnie okrycie na korytarzu). 

2. Uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych. 
V. Uczeń godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. 

1. Dba o higienę osobistą i schludny wygląd (estetyczny, czysty, skromny, bez wyzywającego  

makijażu). 

2. Kulturalnie zachowuje się w różnych miejscach i sytuacjach (m.in.: na wycieczkach, w czasie 
apeli szkolnych i na przedstawieniach szkolnych, itp .). 

3. Szanuje mienie społeczne i własność prywatną. 

4. Uczeń unika nagrywania, filmowania, fotografowania sytuacji i osób bez ich zgody.  
5. Korzysta z telefonów komórkowych i innych urządzeń  tylko w dozwolonym czasie. 

VI. Uczeń okazuje szacunek innym. 

1. Uczeń właściwie zachowuje się wobec dorosłych (wykonuje polecenia nauczycieli 

i pracowników szkoły, wywiązuje się z obowiązków, których się dobrowolnie podjął, okazuje 

szacunek, jest taktowny).  
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2. Właściwie zachowuje się wobec kolegów (jest koleżeński i uczynny, pomaga kolegom 

w nauce, pomaga w adaptacji nowemu koledze. 

3. Postępuje uczciwie, jest prawdomówny, (m.in. unika: fałszowania podpisów, odpisywania 

zadań domowych, kopiowania prac z Internetu lub innych źródeł i oddawania ich jako własnych, 

kradzieży itp .). 

B.  Punktacja. 

1. Każdy uczeń może otrzymać od 1 do 6 punktów od nauczycieli uczących go, od zespołu 

klasowego, wychowawcy oraz wg samooceny. 
Punkty przyznawane są według opinii ucznia, klasy, nauczycieli uczących go i  wychowawcy: 

a) 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków zawartych w kryteriach 

oceniania, 

b) 2 punkty otrzymuje uczeń, który rzadko wywiązuje się z obowiązków zawartych 

w kryteriach oceniania, 

c) 3 punkty otrzymuje uczeń, który często wywiązuje się z obowiązków zawartych 

w kryteriach oceniania. 
d) 4 punkty otrzymuje uczeń, który zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków zawartych 

w kryteriach oceniania, 

e) 5 punktów otrzymuje uczeń, który  prawie zawsze wywiązuje się z obowiązków 
zawartych w kryteriach oceniania, 

f) 6 punktów otrzymuje uczeń, który  zawsze wywiązuje się z obowiązków zawartych 

w kryteriach oceniania. 

2. Z sumy wszystkich punktów, jaką uczeń otrzyma od samego siebie, od nauczycieli, zespołu 
klasowego wychowawca wyciąga średnią. 

3. Maksymalnie uczeń może otrzymać 5, 51 wzwyż. Średnią maksymalną liczbę punktów, jaką 

może otrzymać uczeń od siebie, klasy, nauczycieli uczących go, wychowawcy wynosi 6 
punktów. 

C.  Dodatkowe punkty przyznawane są przez wychowawcę. 

1. Przy ocenie zachowania ucznia wychowawca uwzględnia poniżej opisane wskaźniki, za każdy 

z nich przyznaje dodatkowe punkty: 

a) zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego 

b) 100% frekwencję na zajęciach szkolnych 
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c) wybitne osiągnięcia ucznia. 

2. Suma punktów uzyskanych przez ucznia (średnia punktów uzyskanych z opinii własnej, 

uczniów z klasy, nauczycieli uczących i wychowawcy), plus suma punktów przyznanych przez 

wychowawcę,  jest sumą wszystkich punktów jaką może otrzymać uczeń. Na podstawie 

otrzymanej liczby punktów określa się zachowanie ucznia ustalone według poniższych  kryteriów 

ocen zachowania ucznia. 

 

D.  Dodatkowe  zasady  oceny zachowania. 

1. Wychowawca, po dokonaniu analizy powyższych wskaźników oraz uwag zapisanych 

w dzienniku lekcyjnym, może podwyższyć lub obniżyć ocenę z zachowania o jeden 

stopień. Swoją decyzję wychowawca uzasadnia na wniosek ucznia i jego rodziców. 

2. Jeżeli uczeń rażąco nie wypełnia obowiązków szkolnych, wchodzi w konflikt z prawem, 

ulega nałogom, otrzymał naganę Dyrektora szkoły otrzymuje ocenę naganną. 

3. Uczeń, który ma powyżej 3 godzin nieusprawiedliwionych nie może otrzymać 

z zachowania oceny wzorowej. Każde 10 godzin nieusprawiedliwionych skutkuje 

obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień.  
4. Uczniowi, który ma 100% frekwencję na zajęciach szkolnych wychowawca dodaje 0,5 

pkt. do otrzymanej średniej. 

5. Za wybitne osiągnięcia ucznia w konkursach, zawodach i olimpiadach wychowawca 

dodaje 0,5 pkt. do otrzymanej średniej. 

6. Za realizację projektu edukacyjnego przez ucznia wychowawca dodaje 0,5 pkt. 

do otrzymanej średniej. 

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIA 
Ocena  

wzorowa 
Ocena  

bardzo dobra 
Ocena  
dobra 

Ocena  
poprawna 

Ocena 
nieodpowiednia 

Ocena  
naganna 

 
Otrzymuje ją 
uczeń, gdy 

suma punktów 
uzyskanych 
przez niego 

wynosi 
 
 

5,51 wzwyż 

 
Otrzymuje ją 

uczeń, gdy 
suma punktów 

uzyskanych 
przez niego 

wynosi  
co najmniej 

 
4,51 – 5,50 

 
Otrzymuje ją 

uczeń, gdy 
suma punktów 

uzyskanych 
przez niego 

wynosi 
co najmniej 

 
3,51 – 4,50 

 
Otrzymuje ją 

uczeń, gdy 
suma punktów 

uzyskanych 
przez niego 

wynosi 
co najmniej 

 
2,51 – 3,50 

 
Otrzymuje ją 

uczeń, gdy suma 
punktów 

uzyskanych przez 
niego wynosi 
co najmniej 

 
 

2,50 – 1,51 

 
Otrzymuje ją 

uczeń, gdy 
suma punktów 

uzyskanych 
przez niego 

wynosi: 
 
 
1,50 i poniżej 
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KARTA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA 

I. Uczeń wywiązuje się ze swoich obowiązków 

1. Stosunek do nauki (jest przygotowany do lekcji, posiada podręczniki i zeszyty, odrabia zadania domowe). 

2. Dba o ład i porządek (m.in. wywiązuje się z obowiązków dyżurnego). 

3. Systematycznie uczęszcza na obowiązkowe zajęcia, jest punktualny. 

II. Uczeń dba o piękno mowy ojczystej 

1. Stosuje zasady kulturalnego dialogu, rozmowy, unika wulgaryzmów. 

III. Uczeń dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób 

1. Unika rozwiązywania konfliktów przy pomocy siły. Właściwie reaguje na przejawy negatywnego zachowania, agresji, przemocy. 

2. Właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach, (m.in. unika przebywania w miejscach niedozwolonych). 

3. Uczeń jest wolny od nałogów, a swoją postawą zachęca innych do naśladowania. 

IV. Uczeń dba o honor i tradycje szkoły 

1. Ubiera się stosownie do okoliczności (m.in. nosi galowy strój w czasie uroczystości szkolnych, pozostawia wierzchnie okrycie na korytarzu). 

2. Uczeń bierze udział w konkursach, olimpiadach lub zawodach sportowych. 

V. Uczeń godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią 

1. Dba o higienę osobistą i schludny wygląd (estetyczny, czysty, skromny, bez wyzywającego makijażu). 

2. Kulturalnie zachowuje się w różnych miejscach i sytuacjach (m.in.: na wycieczkach,  
w czasie apeli szkolnych i na przedstawieniach szkolnych, itp.). 

3. Szanuje mienie społeczne i własność prywatną. 

4. Uczeń unika nagrywania, filmowania, fotografowania sytuacji i osób bez ich zgody.  

5. Korzysta z telefonów komórkowych i innych urządzeń tylko w dozwolonym czasie. 

VI. Uczeń okazuje szacunek innym 

1. Uczeń właściwie zachowuje się wobec dorosłych (wykonuje polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, wywiązuje się z obowiązków, 
których się dobrowolnie podjął, okazuje szacunek, jest taktowny). 

2. Właściwie zachowuje się wobec kolegów (jest koleżeński i uczynny, pomaga kolegom w nauce, pomaga w adaptacji nowemu koledze, nie 
używa wobec rówieśników obraźliwych słów). 

3. Postępuje uczciwie, jest prawdomówny (m.in. unika: fałszowania podpisów, odpisywania zadań domowych, kopiowania prac z Internetu lub 
innych źródeł i oddawania ich jako własnych, kradzieży itp.). 

VII. Dodatkowe punkty: 

1. Udział ucznia i jego zaangażowanie w realizację projektu edukacyjnego. 

2. 100% frekwencja na zajęciach szkolnych. 

3. Wybitne osiągnięcia ucznia. 
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KARTA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW 

Nauczyciele, uczeń i zespół klasowy oceniając bierze pod uwagę następujące kryteria: 
1. stosunek ucznia do nauki 
2. kulturę osobistą ucznia 
3. udział ucznia w zajęciach dodatkowych oraz jego zaangażowanie w życie klasy i szkoły 

IMIĘ I NAZWISKO 
UCZNIA 

SAMOOCENA 
UCZNIA 
(1-6pkt) 

OCENA 
ZESPOŁU 

KLASOWEGO 
(1-6pkt) 

SUMA OCEN 
WSZYSTKICH 
NAUCZYCIELI 

(1-6pkt) 

ŚREDNIA 
PUNKTÓW 

OCENA 
WYCHOWAWCY 

KLASY 
(1-6 pkt) 

      
      
      
      

 
UWAGA! 

1. Wychowawca, po dokonaniu analizy powyższych wskaźników może podwyższyć lub obniżyć 

ocenę z zachowania o jeden stopień. Swoją decyzję wychowawca uzasadnia  na wniosek 

ucznia jego rodziców. 

2. Jeżeli uczeń rażąco nie wypełnia obowiązków szkolnych, wchodzi w konflikt z prawem, ulega 

nałogom, otrzymał naganę Dyrektora szkoły otrzymuje ocenę naganną. 
3. Uczeń, który ma powyżej 3 godzin nieusprawiedliwionych nie może otrzymać z zachowania 

oceny wzorowej. Każde  10 godzin nieusprawiedliwionych skutkuje obniżeniem oceny 

zachowania o jeden stopień.  

 

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA UCZNIA 

Ocena  
wzorowa 

Ocena  
bardzo dobra 

Ocena  
dobra 

Ocena  
poprawna 

Ocena 
nieodpowiednia 

Ocena  
naganna 

Otrzymuje ją 
uczeń, gdy 

suma punktów 
uzyskanych 
przez niego 

wynosi  
 

Otrzymuje ją 
uczeń, gdy 

suma punktów 
uzyskanych 
przez niego 

wynosi  
co najmniej 

Otrzymuje ją 
uczeń, gdy 

suma punktów 
uzyskanych 
przez niego 

wynosi  
co najmniej 

Otrzymuje ją 
uczeń, gdy 

suma punktów 
uzyskanych 
przez niego 

wynosi  
co najmniej 

 
Otrzymuje ją 

uczeń, gdy suma 
punktów 

uzyskanych 
przez niego 

wynosi  
co najmniej 

 

Otrzymuje ją 
uczeń, gdy suma 

punktów 
uzyskanych 
przez niego 

wynosi: 
 

5,51 wzwyż 4,51 – 5,50 3,51 – 4,50 2,51 – 3,50 2,50 – 1,51 1,50 i poniżej 
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§ 73. Egzamin poprawkowy. 

1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego regulują odrębne przepisy. 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednego, dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

5. O miejscu i terminie egzaminu poprawkowego wychowawca pisemnie informuje ucznia 

i rodzica. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

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

wyższej i powtarza klasę. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum Rada 
Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze 
szkolnym planem nauczania i są realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

§ 74. Egzamin sprawdzający. 

1. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
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dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć oceny niedostatecznej, wystawionej 

na koniec roku szkolnego, w stosunku do której tryb odwołania i sprawdzania wiedzy ucznia 

regulują odrębne przepisy. 

3. Po przyjęciu zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadku 

stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję w celu 
sprawdzenia zasadności zgłoszonego zastrzeżenia w formie egzaminu sprawdzającego. 

4. Skład i tryb pracy komisji, o której mowa w ust. 3, określają odrębne przepisy. 

5. Komisja przeprowadza egzamin w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami, do 

pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

6. Formy przeprowadzania egzaminu sprawdzającego określają odrębne przepisy. 

7. Komisja, o której mowa w ust. 3, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu 

sprawdzającego: 
1) podwyższyć stopień; 

2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela. 

8. W przypadku podwyższenia oceny, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, nauczyciel w dzienniku 
lekcyjnym, skreśla ocenę poprzednią i wpisuje wyższą. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się ocenę 

ustaloną przez komisję. 

 

§ 75. Egzamin klasyfikacyjny. 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na danych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 
ustalonego w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 



102 
 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej. Egzamin klasyfikacyjny 

z plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych, wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

5. Formy przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia przewodniczący komisji z uczniem i jego 

rodzicami.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił d egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora.  

9. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.  

 

                                                        
ROZDZIAŁ XX 

PRZEPIS Y KOŃCOWE 

§ 76. Przepisy ogólne. 
1. Zespół używa pieczęci zwykłych i pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Wzory pieczęci zwiera załącznik nr 1 do Statutu. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebiechowie posiada sztandar i posługuje 

się ceremoniałem szkolnym - załącznik nr 2 do Statutu. 
3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 
§ 77. Wprowadzanie zmian w Statucie oraz ogłaszanie i udostępnianie wewnątrzszkolnych aktów 

prawnych. 

1. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Organem 

kompetentnym do uchwalania zmian Statutu jest Rada Pedagogiczna. 
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2. Zmiany do Statutu wprowadzane są w przypadku zmian przepisów prawnych, na podstawie 

których Statut został opracowany lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy 

każdego z organów Zespołu. 

3. Dyrektor upoważniony jest do wydawania, w drodze obwieszczenia, tekstu jednolitego Statutu 

w przypadku wprowadzenia w nim zmian naruszających więcej niż 10 jednostek redakcyjnych 

Statutu. 

4. Wewnątrzszkolne akty prawne Zespołu ogłasza się poprzez umieszczenie ich na stronie 

internetowej Zespołu oraz poprzez udostępnienie ich w czytelni biblioteki szkolnej. 
5. Wewnątrzszkolne akty prawne mogą być udostępniane osobom zainteresowanym 

w sekretariacie szkoły, w pokoju nauczycielskim, w zależności od zakresu spraw, które 

regulują. 

6. Statut dostępny jest w sekretariacie Zespołu i pokojach nauczycielskich.  

 

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/2015 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie 
z dnia 26 sierpnia 2015 r. 


