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ROZDZIAŁ I  
NAZWA SZKOŁY 

 

§ 1 
 

1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce.  

2. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową 

im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce.  

 

§ 2 
 

1. Siedziba Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce mieści się 

w Człekówce nr 62. 

 

§ 3 
 

 Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kołbiel. 

 Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator 

Oświaty. 

 Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce obejmuje swoją 

działalnością obwód szkolny ustalony przez gminę Kołbiel. 

 W skład obwodu szkoły wchodzą miejscowości: 

1) Człekówka 

2) Chrosna 

3) Karpiska 

§ 4 
 

1. Nazwa i adres szkoły są używane przez szkołę w pełnym brzmieniu na tablicach 

i pieczęciach urzędowych. 

2. Nazwa szkoły podstawowej składa się z nazwy i adresu. 

 
ROZDZIAŁ II  

 INFORMACJE O PRACY SZKOŁY 
 

§ 5 

 

1. Główne cele i zadania szkoły to: 

1) dbałość o wysoki poziom wykształcenia dzieci, 

2) wyrównywanie szans dzieci z obszarów wiejskich w dostępie do edukacji, 

3) rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, jego kultury 

i tradycji, 

4) pogłębianie ducha patriotyzmu i tożsamości narodowej. 

2. Edukacja w szkole wspomaga rozwój ucznia jako osoby i wprowadza go w życie 

społeczne. 
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3. Edukacja w szkole winna przede wszystkim: 

1) wprowadzać ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń  

i metod właściwych wybranym dyscyplinom naukowym na poziomie 

umożliwiającym dalsze kształcenie, 

2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia, 

3) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki, 

4) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych 

doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej, 

5) promować zdrowy styl życia i ochronę zdrowia. 

4. W szkole realizowany jest Program Wychowawczy i Program Profilaktyki. 

5. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki szkoły, o których mowa 

w ust. 4, uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 6 
 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb 

rozwojowych poprzez: 

1) rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, umożliwiając im udział  

w imprezach sportowych, kulturalno-oświatowych, kołach zainteresowań, 

2) organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności  

w nauce i zajęć korekcyjnych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, 

3) możliwość otrzymania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki dla 

uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania. 

 

§ 7 
 

1. Szkoła zapewnia różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym 

również pomoc materialna i rzeczowa w ramach akcji charytatywnych. 

2. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie z niedostateczną 

oceną z przedmiotów, uzyskaną w pierwszym śródroczu, są zobowiązani do 

uczestniczenia w tych zajęciach do czasu wyrównania braków. 

3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi wymaga zgody rodziców 

(prawnych opiekunów). 

 

§ 8 
 

1. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom oraz ich rodzicom.  

 

§ 9 
 

1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie określonym 

w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła prowadzi nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne opłacane ze środków 

pozabudżetowych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym promowanie do klas programowo 

wyższych poza normalnym trybem, indywidualny tok nauki oraz program. 

4. Szkoła zapewnia warunki bezpiecznego przebywania uczniów w szkole poprzez: 
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1) dyżury międzylekcyjne nauczycieli na korytarzu, przy toaletach, jak również 

wokół budynku szkolnego (sezon letni), 

2) dyżury nauczycieli, rodziców w trakcie trwania imprez szkolnych, 

3) intensywną i konsekwentną pracę wychowawców klasowych w rozwiązywaniu 

konfliktów uczniowskich, 

4) bieżącą współpracę z policją i sądem dla nieletnich, 

5) bieżące dostosowanie do potrzeb programu wychowawczego i profilaktyki, 

6) aktywną współpracę z rodzicami, 

7) ścisłą kontrolę osób spoza środowiska szkolnego przebywających na terenie 

szkoły, 

8) zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków lokalowych podczas trwania 

zajęć  

i przerw międzylekcyjnych, 

9) bieżące przypominanie uczniom na apelach i godzinach wychowawczych o 

formach poprawnego i bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią. 

5. Szkoła prowadzi lekcje wychowania fizycznego lub dodatkowe zajęcia sportowe poza 

terenem szkoły np. okoliczny las lub drogi polne, jeżeli wymaga tego realizacja 

zagadnień programowych. 

6. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym 

i wychowawczym dla uczniów zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi oraz 

zainteresowaniami. 

7. Zajęcia powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez 

udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, w osiąganiu sukcesu na miarę 

możliwości, w rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań. 

 

§ 10 
 

1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, 

szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, 

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

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

opinii na temat pracy szkoły, 

5) uzyskania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia, 

6) złożenia wniosku o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego na podstawie 

opinii wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii, 

7) wnioskowanie o zwolnienie z drugiego języka obcego w przypadku wady 

słuchu dziecka,  

8) wnioskowanie o udzielenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla swojego dziecka, 

9) wyrażenie zgody na udzielenie swojemu dziecku pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej proponowanej z inicjatywy szkoły, 

10) uzyskanie pełnej informacji o każdym wypadku dziecka na terenie szkoły  

i podczas zajęć przez nią prowadzonych poza terenem szkoły. 

3. W celu realizacji praw rodziców określonych w ust. 2 szkoła organizuje: 

1) zebrania ogólne – przynajmniej dwa w roku szkolnym, 
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2) zebrania klasowe – według potrzeb, 

3) informowanie rodziców/opiekunów, przed klasyfikacją końcową, o postępach 

dziecka w nauce, 

4) dni otwarte - co najmniej dwa razy w roku, 

5) konsultacje z nauczycielami - wg ustalonego harmonogramu. 

 

§ 11 
 

1. Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami według następujących zasad: 

1) w czasie zajęć za opiekę i bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący 

zajęcia, 

2) nauczyciele pełnią dyżury międzylekcyjne w czasie przerw według planu 

tygodniowego zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną, 

3) nauczyciele dyżurujący zgodnie z harmonogramem dyżurów sprawują opiekę 

nad uczniami w budynku szkoły od godz.7
50

, a kończą 10 minut po ostatniej 

lekcji w szkole, 

4) w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole zainstalowany jest 

monitoring. 

2. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy dyżury za niego pełnią nauczyciele 

wyznaczeni przez Dyrektora szkoły. 

3. Zwolnienie ucznia z całości lub z części zajęć w danym dniu może nastąpić wyłącznie 

na pisemną lub osobistą prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów). Zwolnienia 

dokonuje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, a pod ich nieobecność Dyrektor 

szkoły. 

4. Dyrektor szkoły określa corocznie plan dyżurów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

5. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie: 

1) zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego: 

a) uczestnicy zajęć wychowania fizycznego, którzy uskarżają się na złe 

samopoczucie w danym dniu są zwalniani z wykonywania 

planowanych ćwiczeń, 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego jest 

zobowiązany przed każdym z nich sprawdzić stan techniczny urządzeń 

i sprzętu wykorzystywanego w czasie lekcji, 

2) zawodów sportowych, imprez organizowanych przez szkołę: 

a) zawody sportowe i imprezy są organizowane przez minimum dwóch 

nauczycieli, 

b) plan zawodów lub imprez jest uzgadniany z Dyrektorem szkoły, 

c) nauczyciele na zawodach troszczą się o stan zdrowia swoich uczniów 

w taki sam sposób, jak na lekcjach wychowania fizycznego, 

d) przed rozpoczęciem zawodów lub imprez sportowych, nauczyciele  

prowadzący mają obowiązek sprawdzić stan techniczny urządzeń  

i sprzętu, 

e) wszyscy nauczyciele uczestniczący w zawodach lub imprezach  

są odpowiedzialni za właściwe zachowanie publiczności, 

f) nauczyciele przygotowujący zawody są odpowiedzialni  

za zabezpieczenie po zawodach mienia szkolnego oraz porządek na 

miejscu zawodów, 

3) zajęć prowadzonych w pracowniach przedmiotowych: 

a) każdy nauczyciel uczący danego przedmiotu w określonej pracowni 

postępuje na swoich zajęciach zgodnie z regulaminem pracowni, 
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4) wycieczek szkolnych, imprez krajoznawczo – turystycznych: 

a) opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów 

przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 

przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, 

b) w wycieczkach turystyczno - krajobrazowych nie mogą brać udziału 

uczniowie, wobec których istnieją zgłoszone wcześniej przez 

rodziców/prawnych opiekunów przeciwwskazania lekarskie, 

c) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie miejscowości na 

zajęcia obowiązkowe lub nadobowiązkowe, zapewnia się przynajmniej 

jednego opiekuna dla grupy liczącej do 25 uczniów, 

d) przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza miejscowość będącą 

siedzibą szkoły, zapewnia się jednego opiekuna dla grupy do 15 

uczniów, 

e) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jedna osoba dla 

grupy do 10 uczniów. 

 

                                       

ROZDZIAŁ III 
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE UCZNIÓW  

 

§ 12 
Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 

 
1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności oraz 

 zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych oraz 

zachowaniu ucznia za miniony okres nauki. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceny zachowania, 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania, według skali i w formach określonych w § 16, 

17 i 18 oceniania wewnątrzszkolnego, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali, o której mowa w § 16 i 17 oceniania 

wewnątrzszkolnego, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

4. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego określają Przedmiotowe 

Systemy Oceniania.  
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§ 13 

Informowanie uczniów i rodziców  

(prawnych opiekunów) 
 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują ustnie uczniów na 

 godzinie wychowawczej, a rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu: 

1) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

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

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

 oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

 oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

 rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

      

§ 14   

Klasyfikacja 
 

1. W trakcie trwania roku szkolnego dokonywana będzie jedna klasyfikacja śródroczna. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

 edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

 i zachowania ucznia oraz ustaleniu – wg skali określonej w statucie szkoły - 

 śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

 klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja śródroczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

 zachowania przeprowadzona będzie do 31 stycznia. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć 

 edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

 rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny 

 klasyfikacyjnej z zachowania, zgodnie z § 16.  

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć 

 edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

 i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

 klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

 wg skali, o której mowa w § 17.  

6. Klasyfikacja roczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

 zachowania przeprowadzona będzie w czerwcu zgodnie z aktualnym rozporządzeniem 

 o organizacji roku szkolnego. 

7. Klasyfikacja końcowa dotyczy uczniów klas VI jako programowo najwyższych. 

8. Na klasyfikację końcową składają się oceny wszystkich obowiązkowych 

 i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, uzyskane przez ucznia jako 

 roczne, w klasie programowo najwyższej. 

9. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

 prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są 

 obowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) 

 o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

 i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania w terminie 30 dni przed 
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ustaloną datą klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej. 
 

§ 15 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych 

 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, zgodnie z procedurą 

i kryteriami zawartymi w § 17 oceniania wewnątrzszkolnego i szczegółowymi 

ustaleniami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania. 

2. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia zgodnie z procedurą 

i kryteriami zawartymi w § 21 oceniania wewnątrzszkolnego. 

3. Sformułowanie i wpisanie do dziennika ocen z zajęć edukacyjnych obowiązkowych 

i dodatkowych oraz ocen zachowania dokonywane jest na tydzień przed klasyfikowaniem 

rocznym (śródrocznym). 

4. W przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trybie niezgodnym z przepisami prawa, 

rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora szkoły. Szczegółowe 

warunki i tryb odwołania określa § 25  oceniania wewnątrzszkolnego. 
 

§ 16  

Ocenianie w klasach I-III 

 

1. W klasach I - III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

2. Ocena obejmuje opis zachowania i osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 

1) sprawności językowej (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie), 

2) umiejętności matematycznych, 

3) umiejętności społeczno-przyrodniczych, 

4) umiejętności artystycznych, 

5) rozwoju fizycznego, 

6) zajęć informatycznych. 

3. W ocenie bieżącej pracy ucznia stosuje się ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie,  

2) pisemną,  

3) wyrażoną  symbolem cyfrowym w skali 1 – 6. 

4. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się 

 ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV–

 VI. 

 
§ 17  

Ocenianie w klasach IV-VI 

 

1. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV-VI wyrażane jest 

w stopniach wg następującej skali: 

6 – celujący   cel. 

5 – bardzo dobry  bdb. 

4 – dobry   db. 

3 – dostateczny  dst. 

2 – dopuszczający  dop. 

1 – niedostateczny  ndst. 
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2. Oceny od 6 do 2 są ocenami pozytywnymi. Ocena 1 jest oceną negatywną. Przy 

 ocenach bieżących dopuszcza się stawianie plusów i minusów. 

3. Stosuje się skalę procentową przy ocenianiu sprawdzianów/testów: 

 

0%-24% - ndst. 

25%-49% -dop. 

50%-76% - dst. 

77%-89% - db. 

90%-100% -bdb. 

100% plus zadanie dodatkowe – cel. 

 

4. Dopuszczalne jest stosowanie oceny ważonej. 

5. Ustala się okres dwóch pierwszych tygodni dla klasy IV bez ocen niedostatecznych.  

6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

7. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia także 

pisemnie ustaloną ocenę, a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są 

udostępniane wnioskującym do wglądu. 

8. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie: 

 

1) celujący 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. 

Posiada zasób wiedzy określony programem nauczania oraz wiedzą znacznie 

wykraczającą poza podstawę programową. Obejmuje treści stanowiące efekt samodzielnej 

pracy. Uczestniczy w szkolnych, pozaszkolnych konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. 

Pracuje systematycznie jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania 

wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego. 

 

2) bardzo dobry 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści określonych 

podstawą programową. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania  zainteresowań 

przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Uczestniczy 

w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych 

sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze 

zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy. 

 

3) dobry 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze przedmiotu 

w zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych. Wykazuje 

się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów 

znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane 

z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu. 

 

4) dostateczny 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

podstawą programową w danej klasie. 
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5) dopuszczający 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który ma braki w wiadomościach 

i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, ale nie przekreślają one 

możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki.  

 

6) niedostateczny 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach 

i umiejętnościach określonych w podstawach programowych, których zakres nie rokuje 

możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki.  
 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie 

się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć (szczegóły w przedmiotowym 

systemie oceniania). 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

 promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

 zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

 tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu 

 albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

 otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  
 

§ 18 

Formy sprawdzania i oceniania 
 

1. Formy sprawdzania: 

1) Formy ustne: 

a) wypowiedzi na określony temat, 

b) recytacja wiersza, 

c) aktywność ( trzy plusy – ocena bdb). 

2) Formy pisemne: 

a) prace klasowe ( ocena wiadomości przynajmniej z jednego działu), 

b) prace domowe, 

c) wypracowania,  

d) sprawdziany ( z trzech ostatnich lekcji),  

e) opracowania, referaty, 

f) dyktanda, 

g) kartkówki ( z ostatniej lekcji). 

3) Formy sprawnościowe: 

a)  problemowe (doświadczalne), 

b)  praktyczne m.in. twórcze (wytwory). 

2. Ilość ocenionych form w roku szkolnym określają przedmiotowe systemy oceniania. 

3. Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą, która 

określi treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą. 

4. Nauczyciel powinien z tygodniowym wyprzedzeniem odnotować w dzienniku pracę 

klasową, by uniknąć ich nagromadzenia. 

5. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli uczeń z przyczyn 

losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie tygodnia po 
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przyjściu do szkoły. 

6. Uczeń może poprawić ocenę negatywną ze sprawdzianu i pracy klasowej w ciągu tygodnia 

od daty informacji o ocenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

Uczeń poprawia pracę tylko raz. Ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok oceny 

pierwotnej. 

7. Prace pisemne opatrzone recenzją, komentarzem uczeń powinien otrzymać w okresie 

2 tygodni od ich napisania. 

8. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe zapowiedziane formy pisemne. 

9. Uczeń ma prawo być 2 razy w śródroczu nie przygotowany do lekcji. Jednak swoje  

nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by nauczyciel mógł 

odnotować ten fakt w dzienniku znakiem „ np” lub (-) 

10. Jeśli uczeń nie zgłosi  nauczycielowi  faktu nieprzygotowania do lekcji, otrzymuje ocenę 

ndst. 

11. Dopuszcza się jedno dodatkowe nieprzygotowanie na pisemny wniosek rodziców. Po 

dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługują 3 dni na 

uzupełnienie zaległości, w czasie których nie jest odpytywany. 
 

§ 19 

Zwolnienie z zajęć 
 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

z wychowania fizycznego i z zajęć komputerowych. 

2. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. 

Rodzice (prawni opiekunowie) wnioskują do wychowawcy o zwolnienie ucznia z zajęć 

wychowania fizycznego lub z zajęć komputerowych. Wychowawca przedkłada wniosek 

Dyrektorowi szkoły i informuje nauczyciela wychowania fizycznego (zajęć 

komputerowych) o decyzji Dyrektora. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 
 

§ 20 

Ocenianie uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi 
 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 

z podstawy programowej oraz zobowiązany jest opracować i podać uczniowi nowy zakres 

treści programowych i wymagań na oceny. 

2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia. 

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

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

niepublicznej 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. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia  

w danym typie szkoły. 
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4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 
 

§ 21 
Ocena z zachowania 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocena z zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych oraz 

promocję do klasy wyższej w tym na ukończenie szkoły. 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny śródroczne i roczne są ocenami opisowymi. 

4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe  wz. 

2) bardzo dobre  bdb. 

3) dobre   db. 

4) poprawne  pop. 

5) nieodpowiednie ndp. 

6) naganne  ng. 

5. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia śródroczną lub roczną na podstawie: 

1) własnych obserwacji, 

2) samooceny ucznia,  

3) opinii klasy,  

4) opinii nauczycieli uczących,  

5) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w zgromadzonej 

dokumentacji.  

6. Szczegółowe kryteria ustalania oceny z zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest 

 pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie 

 i szkole, 

b) jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace 

 wykonane samodzielnie, 

c) w klasowym zeszycie obserwacji w ogóle nie ma wpisów 

 o negatywnym zachowaniu, na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą 

 wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką 

 postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza 

 nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, 

d) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły 

 i środowiska, 

e) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych 
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 mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe 

 i szkolne, 

f) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia 

 wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

 nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym 

 bardziej na kolejne godziny lekcyjne, 

g) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, 

h) nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania 

środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia. 

 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) przestrzega regulaminu szklonego i jest systematyczny w nauce, chętnie 

 bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie 

 wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli, 

b) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności 

usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

w śródroczu ma nie więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę 

lekcyjną w danym dniu, nie spóźnia się na kolejne godziny, 

c) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada 

 w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie 

 obserwacji ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania 

 nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie i są to uwagi nie 

 powtarzające się, 

d) jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów, 

e) bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek 

 otoczenia, 

f) nie ulega nałogom. 

 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) przestrzega regulaminu i pracuje na miarę swoich możliwości, 

b) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

c) systematycznie uczęszcza na zajęcia, w śródroczu ma nie więcej niż 

 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą 

 godzinę, nie spóźnia się na kolejne godziny lekcyjne, 

d) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi 

 i słabszymi, 

e) zachowuje się kulturalnie, w ciągu śródrocza otrzymał nie więcej niż 

 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie 

 przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom 

 szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek, 

f) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza 

 otoczenia, 

g) nie ulega nałogom. 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) nie pracuje na miarę swoich możliwości, 

b) nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,  

c) uczestniczył w kłótniach i konfliktach, 

d) w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał 

 naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę, 
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e) nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w śródroczu opuścił bez 

 usprawiedliwienia nie więcej niż 5 godzin i spóźnił się nie więcej niż 

 9 razy, 

f) w ciągu śródrocza otrzymał nie więcej niż 9 pisemnych uwag 

 o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się ale 

 o niewielkiej szkodliwości, 

g) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie 

 reaguje na uwagi pracowników szkoły. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
a) wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu 

szkolnego, 

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego 

  – przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły 

  lub oddala się od grupy, 

c) ulega nałogom, 

d) wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny 

w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów 

e) w ciągu śródrocza otrzymał nie więcej niż 15 uwag o niewłaściwym 

zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym 

i świadomym łamaniu norm zachowania, 

f) w śródroczu opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 25 godzin, 

często spóźnia się, zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, 

g) nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy. 

 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
a) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych 

b) bierze udział w bójkach i kradzieżach, 

c) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, 

  wyłudzanie, zastraszanie, 

d) rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne, 

e) wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w śródroczu opuścił bez 

 usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin, 

f) działa w nieformalnych grupach, 

g) pozostaje pod dozorem kuratora lub policji, 

h) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków 

 zaradczych. 

 

7. Ocenę roczną zachowania ustala się na podstawie ilości punktów zgromadzonych 

w karcie zachowania wypełnionej przez wychowawcę indywidualnie dla każdego 

ucznia (szczegóły w karcie zachowania). 

8. Zbiorczą liczbę punktów dodatnich i ujemnych wychowawca odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym przy ocenie z zachowania. 

9. Punktacja na poszczególne oceny zawarta w karcie z zachowania. 

10. Każdy nauczyciel wychowawca posiada do dyspozycji 10 punktów dla każdego ucznia, 

za pozytywne zachowanie nie ujęte w wykazie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne. 

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

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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§ 22 

Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca informują pisemnie ucznia 

i rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach rocznych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania 

oceny wyższej niż przewidywana – na miesiąc przed klasyfikowaniem rocznym .  

2. Wychowawca informuje pisemnie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) 

o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania oceny 

rocznej wyższej niż przewidywana. 

3. Informacja o przewidywanej ocenie wpisana przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów i wychowawcę musi być podpisana przez ucznia i rodziców (opiekunów 

prawnych) w ciągu 3 dni od otrzymania informacji. 

4. W przypadku braku podpisu rodziców (opiekunów prawnych) wychowawca przekazuje 

informację listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 23 

Warunki i tryb podwyższania rocznych ocen edukacyjnych 

 

1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w terminie nie dłuższym 

niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena może być podwyższona o jeden stopień. 

2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia, który pisemnie określi zakres materiału oraz konieczne wymagania do 

uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem terminów w jakich uczeń winien 

materiał opanować i wykazać się jego znajomością nie później jednak niż trzy dni przed 

klasyfikacją roczną. 

3. Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację dotyczącą 

uzyskanej oceny, której kopię przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub 

opuszczenia przez ucznia szkoły. 
 

 

§ 24 

Warunki i tryb podwyższania ocen zachowania 

 

1. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku : 

1) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach 

  ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp., 

2) pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników 

  szkoły, 

3) otrzymania pochwały Dyrektora szkoły, 

4) otrzymania pochwały poza szkołą. 

2. Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek do Dyrektora szkoły 

w terminie 3 dni od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania 

ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 1, z uwzględnieniem zasady, 

że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną.  

3. Po złożeniu wniosku Dyrektor informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który 

w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do podniesienia oceny.  

4. Kontrakt formułuje wychowawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia od 

Dyrektora szkoły.  
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5. Warunki zawarte w kontrakcie winny odzwierciedlać kryteria na poszczególne oceny 

zachowania określone w § 21 ust. 6  i muszą być w pełni  przestrzegane przez ucznia. 

6. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, 

jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa zachowania będzie wyraźna 

i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także uczniowie danej klasy nie wniosą 

umotywowanych zastrzeżeń co do wypełnienia kryteriów na daną ocenę w okresie 

objętym kontraktem. 
 
 

§ 25 

Odwołanie od oceny 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie w sekretariacie szkoły, w terminie do 

5 dni  roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Pisemne zastrzeżenie złożone przez rodziców powinno być właściwie umotywowane 

z podaniem zakresu niezgodności przeprowadzonej procedury z regulaminem oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

4. Dyrektor szkoły sprawdza zasadność odwołania i prawidłowość trybu ustalania tej oceny. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze rocznej oceny zajęć 

edukacyjnych, Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:  

1) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne, z tej lub innej 

 szkoły tego samego typu. 

6. Komisja przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności i ustala roczną  

ocenę klasyfikacyjną, która jest oceną ostateczną i nie może być niższa niż ustalona przez 

nauczyciela. 

7. Termin przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego ustala wychowawca z uczniem 

i rodzicami, nie później jednak niż do końca sierpnia. 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze rocznej oceny zachowania, 

Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:  

1) Dyrektor szkoły jako przewodniczący, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

9. Komisja ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma 

przewodniczący komisji. 
 

 

§ 26 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
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ucznia na zajęciach lekcyjnych, przekraczającej połowę czasy przeznaczonego na te 

zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej obejmującej 

umiejętności i wiadomości danego przedmiotu. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych 

i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się po zakończeniu każdego 

śródrocza, lecz nie może być później niż  w ostatnim tygodniu sierpnia. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust. 3, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wymienionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez Dyrektora szkoły. 

9. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".  

                                                       
§ 27 

Promocja 
 

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

wyższej z zastrzeżeniem ust. 5. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  

wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 29 ust. 14. 

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

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocje do klasy 

programowo wyższej. 

4. Uczeń który nie spełnił warunków określonych w ustępie 2 nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 29 ust. 1. 

5. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu  

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez    

lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 
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poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)       

ucznia.  

§ 28 
Ukończenie szkoły 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych      

uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a 

ponadto przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności. 

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

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

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. W kl. VI szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza 

sprawdzian opanowania poziomu umiejętności określonych w standardach wymagań, 

ustalonych odrębnymi przepisami. 

4. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

5. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję 

okręgową. 

6. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej. 
 

 

§ 29 

Egzamin poprawkowy 

 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z przedmiotów plastyka, muzyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne. 

W przypadku tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

ćwiczeń praktycznych (szczegóły w regulaminie przedmiotowego systemu oceniania). 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły. Egzamin ten powinien 

odbyć się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1)  Dyrektor szkoły, lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, jako   

  przewodniczący komisji, 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator, 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

  członek komisji. 

9. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący. 

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

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

3) termin egzaminu poprawkowego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustalona ocenę klasyfikacyjną. 
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11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. 

15. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

16. Uczeń, klasy programowo najwyższej może zdawać egzamin poprawkowy. Ocena 

klasyfikacyjna ustalona przez nauczyciela jest ostateczna. 
 

§ 30 

Nagrody i wyróżnienia 

 

1. W klasach IV – VI świadectwo z wyróżnieniem (czyli świadectwo z biało – czerwonym 

paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem”) otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co 

najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę zachowania. 

2. Rodzice uczniów wyróżnionych otrzymują listy gratulacyjne. 

3. Prymus szkoły otrzymuje nagrodę Dyrektora. 

4. Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu klasy,       

środowiska otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen ze wszystkich 

przedmiotów przynajmniej 4,5. 
 

§ 31 

Postanowienia końcowe 

 

1. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych przedmiotów i zachowania uczniów są 

zapisywane wyłącznie w dziennikach klasowych, dopuszcza się używanie przyjętych 

w regulaminie oceniania wewnątrzszkolnego skrótów.  

2. W arkuszach ocen poszczególnych klas, wpisywane są przez wychowawcę w pełnym 

brzmieniu wyłącznie oceny roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania uczniów. 

 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANY SZKOŁY 

§ 32 
 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 
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3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

§ 33 
1. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, w ramach, 

którego: 

a) organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do 

doskonalenia pracy szkoły, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizuje 

szkolenia i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego, 

przedstawia wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, 

d) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające  

z działalności statutowej szkoły, 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym 

przez radę zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

szkoły, 

7) zapewnia wszystkim uczniom i pracownikom warunki pełnego bezpieczeństwa 

i higieny nauki oraz pracy, 

8) odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i gospodarowanie mieniem szkoły, 

9) jako przewodniczący Rady Pedagogicznej kieruje jej pracami, 

10) realizuje zadania wynikające z zarządzeń organów nadzorujących szkołę, 

11) tworzy warunki do rozwijania samodzielnej pracy uczniów, 

12) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne  

do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

13) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym, 

14) wydaje zarządzenia regulujące bieżącą pracę szkoły, 

15) wydaje decyzje w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

17) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminów i sprawdzianów 

zewnętrznych. 

18) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

19) podejmuje działania w celu pozyskiwania środków z funduszy unijnych, 

20) nadzoruje praktyki pedagogiczne realizowane przez studentów. 

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. W szczególności decyduje  

w sprawach: 

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
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2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz  

innym pracownikom,  

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

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników, 

4) powierzania opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia na bieżąco przepływ informacji między organami działającymi 

wewnątrz szkoły, organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. 

 

§ 34 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym 

statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej szkoły wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej szkoły mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na jej wniosek. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: 

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

2) w każdym śródroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz analizą i oceną realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły, 

3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

4) w miarę bieżących potrzeb. 

2. Zebrania, o których mowa w ust. 5, mogą być organizowane na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu 

prowadzącego szkołę, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej szkoły. 

3. Kompetencje Rady Pedagogicznej obejmują: 

1) opracowanie planów pracy szkoły, 

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

3) nowelizację uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych, 

2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

3) projekt planu finansowego szkoły, 

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do: 

1) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, 
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2) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków Rady, 

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej zespołów,  

4) przestrzegania wewnętrznych zarządzeń Dyrektora, 

5) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań. 

 

§ 35 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Organami Samorządu są: 

1) zarząd Samorządu Uczniowskiego, 

2) samorządy klasowe lub ich przedstawiciele. 

1. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły, Radzie 

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

dotyczących realizacji praw uczniów określonych w rozdziale XVI niniejszego statutu. 

 

§ 36 
 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

Wybory te, w których jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, przeprowadza się  

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły, 

2) uchwalenie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Wychowawczego 

Szkoły (obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz Programu 

Profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców). Jeżeli Rada 

Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego szkoły 

lub Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu 

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora 

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły, 

5) opiniowanie podejmowania na terenie szkoły działalności przez stowarzyszenia 

lub organizacje ( Rada Rodziców ma prawo zakazać wstępu na teren szkoły 

organizacjom zagrażającym bezpieczeństwu i rozwojowi szkoły), 

6) prawo do udziału przedstawicieli Rady Rodziców w pracach komisji konkursowej 

wybierającej Dyrektora szkoły, 
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7) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

8) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień 

awansu zawodowego, 

9) opiniowanie szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania, 

10) opiniowanie ustalonych dodatkowych wolnych dni w kalendarzu szkolnym.  

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 37 
 

1. Organy szkoły działają swobodnie i podejmują decyzje w granicach swoich 

kompetencji oraz współdziałają ze sobą na bieżąco, przekazując informacje  

o podejmowanych lub planowanych zadaniach podczas wspólnych zebrań, spotkań, 

narad. 

2. Wspólne spotkania wszystkich organów szkoły odbywają się w razie potrzeb. 

 

ROZDZIAŁ V 
 ORGANIZACJA SZKOŁY 

  
§ 38 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

2. Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy I-VI, w których realizuje się cele i zadania 

szkoły określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz statut Szkoły 

Podstawowej w Człekówce.  

3. Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy: 

1) I etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III), 

2) II etap edukacyjny: kl. IV-VI. 

 

§ 39 
 

1. Oddział dzielony jest na grupy na zajęciach z języków obcych i na zajęciach 

komputerowych.  

2. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 

uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać za 

zgodą organu prowadzącego szkołę. 

4. Liczbę uczniów podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

określają odrębne przepisy. 
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ROZDZIAŁ VI  
ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 
§ 40 

 
Szkoła prowadzi oddział przedszkolny przygotowujący dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

 

§ 41 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.  

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków. 

3. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci 5 i 6-letnie objęte obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym. 

 

§ 42 
1. Cele i zadania przedszkola: 

 

1) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa 

oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju, 

2) stymulowanie rozwoju wychowanka, 

3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi 

i otaczającego go świata, 

4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

 

§ 43 
 

1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa 

oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej, 

2) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie 

więzi uczuciowej z rodziną, 

3) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym przygotowanie do nauki  

czytania i kreślenia symboli graficznych, 

4) integrowanie treści edukacyjnych, 

5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy, 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka, 

7) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku 

pomocy specjalistycznej, 

8) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

9) sprawowanie opieki nad dziećmi wymagającymi szczególnej uwagi, 

niepełnosprawnymi, dziećmi z wadami rozwojowymi, 

10) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, 

11) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki przez nauczyciela podczas zabaw 

i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze 

spacery i wycieczki). 
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§ 44 

 
1. Organizacja oddziału przedszkolnego: 

1) praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu 

o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę 

programową oraz realizację  współczesnych koncepcji dydaktycznych, 

2) oddział przedszkolny funkcjonuje według harmonogramu pracy szkoły,  

3) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego  wynosi 25 godzin tygodniowo, 

4) oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8
00

-13
00,

 

5) realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8
00

-13
00 ,

  

6) godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut, 

7) czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych dzieci, szkoła za zgodą organu prowadzącego 

organizuje dla dzieci  nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, 

8) organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora szkoły, 

9) organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez 

nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

 

2. Ramowy rozkład dnia: 

 

 

8
00

–9
00 

 

Zbieranie się dzieci w sali.  

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających 

zainteresowaniom dziecięcym. 

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, 

badawcze itp.  

Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.
    

Zabawy integrujące grupę.  

Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową, 

słuchową, grafomotorykę. 

Prace porządkowe w sali. 

Schod 

9
00

–9
15

 Ćwiczenia poranne. 

9
15 

–9
45

 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania. 

Śniadanie  
9

45
–10

00
 Przygotowania do zajęć.  

10
00

–11
00

 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z 

programu wychowania  przedszkolnego.  

11
00

–11
15

 Przygotowania do wyjścia na świeże powietrze – czynności 

samoobsługowe.  
11

15
–12

15
 Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe na placu 

zabaw, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy 

dowolne, spacery.  
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12
15

–13
00

   

 

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z 

literatury dziecięcej, rozwiązywanie rebusów, zagadek, zabawy 

matematyczne. 
 

  

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy 

rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy. 

 

§ 45 
 

1. Bezpieczeństwo dzieci, odbiór dzieci ze szkoły: 

1) dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów, 

2) dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo 

dziecku, upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów, 

3) w sytuacjach wyjątkowych, których nie można przewidzieć (np. złe warunki 

atmosferyczne, awarie pojazdów, inne zdarzenia losowe), rodzice lub prawni 

opiekunowie mogą wskazać telefonicznie osobę odbierającą ich dziecko, która 

musi okazać dowód tożsamości, 

4) dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach 

szkoła prosi o interwencję policję. 

 
§ 46 

 

1. Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym. 

1) Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw 

Dziecka, przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności: 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego 

i dydaktycznego 

b) zgodnie z zasadami higieny umysłowej, 

c) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego 

traktowania, 

d) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

e) poszanowania jego godności osobistej, 

f) poszanowania jego własności, 

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

h) akceptacji jego osoby, 

i) doświadczania konsekwencji własnego zachowania. 

2) Wychowanek ma obowiązek: 

a) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne, 

b) nie przeszkadzać innym w zabawie, 

c) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy, 

d) dzielić się z rówieśnikami atrakcyjnymi zabawkami, 

e) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów, 

f) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy, 

g) nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom, 

h) nie oddalać się od grupy. 

§ 47 
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1. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego: 

1) nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych 

mu wychowanków, 

2) nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności 

i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej 

aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy, 

3) nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na 

poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej 

i przyrodniczej, 

4) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wybrany 

program wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość, 

5) w pracy dydaktyczno-wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu 

problemów, 

6) nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne 

służące poznawaniu swoich wychowanków, 

7) planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym, 

8) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej 

z pomocy Dyrektora i Rady Pedagogicznej, 

9) zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, 

nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje 

metody i formy pracy do jego możliwości, 

10) nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo-edukacyjnych, 

11) nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania ogólne z rodzicami zgodnie 

ze szkolnym harmonogramem spotkań oraz spotkania indywidualne w miarę 

potrzeb, 

12) nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem 

nauczania i statutem szkoły, 

13) nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę 

pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych 

formach doskonalenia zawodowego. 

 

 

ROZDZIAŁ VII  
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 48 
 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, jedna  

przerwa śniadaniowa trwa 15 minut. 

2. Czas trwania zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując 

ogólny tygodniowy czas zajęć i ustalając przerwy wg potrzeb. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo - lekcyjnym. 
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§ 49 
 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

 

 

§ 50 
 

1. Dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

biorąc pod uwagę opinie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego.  

2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez pięć dni 

w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie w/w zajęć w soboty, 

w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII  
ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY 

 

§ 51 

 

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

rodziców /prawnych opiekunów szkoła organizuje świetlicę.  

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie nie może być większa od 25. 

3. Do obowiązków nauczyciela świetlicy należy: 

1) organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej zgodnie z celami działalności 

świetlicy i w oparciu o jej plan pracy, 

2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

3) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia, 

4) wdrażanie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, 

5) współpraca z rodzicami i nauczycielami, 

6) dbałość o bezpieczeństwo uczniów, 

7) realizacja zadań wychowawczego i profilaktycznego programu szkoły,  

8) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,  

9) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu, 

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,  

10) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego,  

11) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,  

12) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,  

13) dbałość o wyposażenie i wystrój pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia 

świetlicowe. 8) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas. 9)  
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ROZDZIAŁ IX 
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 

 

§ 52 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która poprzez swoją działalność rozbudza i 
rozwija indywidualne zainteresowania uczniów. Jej zadania maja na celu wyrabianie i 
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Wspomaga także realizację zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela 

oraz podnosi wiedzę o regionie. 

2. Biblioteka szkolna umożliwia: 

1) udostępnienie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 

i pogłębianie w nich nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 
społeczną. 

3. Organizacja biblioteki: 

1) lokal przeznaczony na bibliotekę pełni funkcję wypożyczalni i czytelni 

jednocześnie; 

2) bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zatwierdza 

plan pracy biblioteki, godziny jej funkcjonowania i regulamin. Dyrektor szkoły 

zapewnia także środki finansowe oraz właściwe wyposażenie pomieszczenia.  

4. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi 

szkoły, rodzice oraz inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. 

5. Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

zgodnie z organizacją roku szkolnego i potrzeb wynikających z indywidualnej pracy z 
uczniem. 

6. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

 1) W zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,  

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu 

samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji, 

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę 

poszukiwania źródeł  informacji wykraczających poza program 

nauczania, 

d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc 

w poszukiwaniu  informacji potrzebnych do odrobienia zadań 

domowych, 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie 

informacyjnym, 

f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną 

 2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i 
uczniów,  analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników 

 materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 
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 przepisami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów 

 edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

e) selekcjonowanie zbiorów, 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki; 

3)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji: 

a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł 

informacji, 

b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie 

uczniom  bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych 

i materiałów  ćwiczeniowych, 

c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury, 

d) udzielanie porad bibliograficznych, 

e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji; 

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 

a) komputeryzacja biblioteki szkolnej, 

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i 
źródła   medialne, 

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

a) imprezy, 

b) konkursy, 

c) wystawki, 

d) kiermasze; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 
społeczną: 

a) wycieczki edukacyjne, 

b) interdyscyplinarne koła zainteresowań,   

c) spotkania i imprezy edukacyjne. 

Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:  

6. Biblioteka szkolna współpracuje: 

1) z uczniami w zakresie:  

a) poradnictwa w wyborach czytelniczych, 

b) pomocy uczniom w rozwijaniu ich indywidualnych zainteresowań, 

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, egzaminów, 

d) udzielania informacji o aktywności czytelniczej; 

2) z nauczycielami poprzez: 

a) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb 

i zainteresowań czytelniczych uczniów, 

c)  współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

d) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 

e) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów, 

f) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu 

biblioteki, 

g) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim  do 
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wiadomości nauczycieli, 

h) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów; 

3) z rodzicami oraz innymi bibliotekami na zasadzie: 

a) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe, 

b) organizowania imprez w środowisku lokalnym, 

c) wypożyczania książek zainteresowanym rodzicom, 

d) informowania rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 

e) organizacji wycieczek do innych bibliotek, kina, teatru, muzeum 

f) współuczestnictwa w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz 

czytelnictwa, 

g) wspierania działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu lokalnym, 

h) uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez 

bibliotekarzy z innych bibliotek, 

i) udziału w spotkaniach z pisarzami,  

j) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

7. Pozostałe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa szczegółowo jej regulamin.  

 

 

 

ROZDZIAŁ X   
SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI 

 

§ 53 
 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w szkole określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia 

każdego roku szkolnego, z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania,  

o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 

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

szkolnego. 

3. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności liczbę pracowników szkoły 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć 

edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę. 

4. Na podstawie ramowego planu nauczania Dyrektor szkoły ustala szkolny plan 

nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 

5. W szkole mogą być organizowane zajęcia, o których mowa w § 6 ust. 1, w tym koła 

zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora 

szkoły, za zgodą organu prowadzącego, w miarę posiadania środków finansowych. 

6. Zasady przydziału godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły określają odrębne przepisy. 

7. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów  

i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

 

§ 54 
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1. Organizację obowiązkowych, dodatkowych, dydaktyczno - wychowawczych 

i specjalistycznych oraz nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w szkole określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy. 

 

 

§ 55 

1. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania i zdolności w ramach istniejących w szkole 

organizacji i kółek zainteresowań. 

2. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia, zgodnie 

z art. 67 ust. 1 ustawy: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2) pracownię komputerową,  

3) bibliotekę,  

4) salę gimnastyczną i boisko szkolne,  

5) plac zabaw, 

6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

3. Organizacje szkolne korzystają z pomieszczeń czasowo udostępnionych. 

 
 

ROZDZIAŁ XI  
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

§ 56 
 

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

2. Wszyscy pracownicy szkoły oprócz indywidualnych zadań zobowiązani są do 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły. 

 

 

§ 57 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

3. Nauczyciel realizuje formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, 

opieki nad kołami zainteresowań, zespołami, organizacjami i pracowniami. 

 

§ 58 
 

1. W szkole nauczyciele: 

1) wprowadzają uczniów w świat wiedzy, 
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2) wdrażają ich do samodzielności, 

3) przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. 

2. Każdy nauczyciel: 

1) rzetelnie realizuje podstawowe funkcje szkoły wychowawczą i opiekuńczą, 

2) dąży do pełnego rozwoju osobowości ucznia i własnej, 

3) obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, 

tolerancji, wolności sumienia i wyznania, sprawiedliwości społecznej, 

szacunku dla pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych  

i obywatelskich, zgodnie z zasadami demokracji, pokoju i przyjaźni między 

ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

4) ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę 

moralną i obywatelską, poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 Nauczyciel w szczególności: 

1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych 

przedmiotach, klasach, oddziałach, grupach uczniów, osiągając w stopniu 

optymalnym cele ustalone w programach i w planie pracy, 

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej,  

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

4) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów, 

5) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich 

uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

6) informuje rodziców ucznia, wychowawcę klasy, Dyrektora, a także Radę 

Pedagogiczną o wynikach dydaktycznych, wychowawczych swoich uczniów, 

7) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych  

w szkole oraz przez instytucje wspomagające zespół, 

8) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub zajęć 

edukacyjnych przez siebie prowadzonych, 

9) decyduje w sprawie doboru metod form organizacyjnych, podręczników 

i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu lub zajęć 

edukacyjnych, 

10) ma prawo formułować autorskie programy nauczania i wychowania zgodnie  

z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, 

11) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i końcowo rocznej postępów 

edukacyjnych swoich uczniów, zgodnie z zasadami określonymi 

w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania uczniów, 

12) ma prawo wpływu na ocenę zachowania swoich uczniów, 

13) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich 

uczniów, 

14) wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora szkoły. 

 

4. Nauczyciel zapewnia uczniom bezpieczeństwo w szkole poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć po względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) zgłaszanie Dyrektorowi lub konserwatorowi miejsca występowania usterek 

w pomieszczeniach budynku szkolnego i na terenie przyszkolnym, 

3) używanie tylko sprawdzonego sprzętu na sali sportowej i boisku szkolnym, 
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4) egzekwowanie na co dzień regulaminu w pracowniach szkolnych, 

5) zapoznawanie uczniów z przepisami bhp i o ruchu drogowym ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad poruszania się po drogach publicznych, 

6) przeprowadzanie pogadanek na temat bezpiecznego zachowywania podczas 

zabaw i nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem ferii zimowych 

okresu wakacyjnego, 

7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, zajęć 

pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych, 

8) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji, 

9) wypełnianie przydzielonych zadań związanych z ewakuacją. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za: 

1) jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej w swoim przedmiocie lub zajęciach 

edukacyjnych oraz klasach, grupach stosownie do realizowanego programu i 

warunków w jakich działał, 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych jemu 

przydzielonych, 

6. Nauczyciel odpowiada służbowo, ewentualnie cywilnie lub karnie za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów 

podczas zajęć prowadzonych na terenie szkoły i poza nią oraz w czasie dyżurów mu 

przydzielonych, 

2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia  

lub na wypadek pożaru, 

3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu 

przez Dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku braku nadzoru i zabezpieczenia. 

 

§ 59 
 

7. W celu prawidłowego funkcjonowania szkoły zatrudnieni są: 

1) sekretarz   
a) kierowanie pracą sekretariatu szkolnego, ruchem gości i interesantów, 

organizowanie spotkań z Dyrektorem, 

b) sporządzanie i wydawanie duplikatów, odpisów świadectw oraz innych 

dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, 

d) zachowywanie dyskrecji i tajemnicy załatwianych spraw, 

e) wydawanie legitymacji szkolnych, 

f) zamawianie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 

g) prowadzenie księgi uczniów i ewidencji dzieci, 

h) zapewnianie ochrony danych osobowych uczniów, 

i) wprowadzanie danych o uczniach do programu HERMES i SIO oraz 

monitorowanie strony internetowej OKE, 

j) prowadzenie i archiwizowanie akt rzeczowych wg zatwierdzonego 

wykazu,  

k) monitorowanie na bieżąco strony internetowej Mazowieckiego 

Kuratorium Oświaty, 

l) odbieranie różnego typu korespondencji, 

m) sporządzanie sprawozdań o uczniach dla różnych instytucji, 

n) obsługiwanie sprzętu znajdujący się w sekretariacie, 

o) monitorowanie osób wchodzących i przebywających na terenie szkolnym, 
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p) wykonywanie innych czynności związanych z zakresem obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności. 

2) woźna  
a) utrzymywanie porządku i czystości w powierzonych pomieszczeniach, 

b) stosowanie właściwych technologii związanych wykorzystaniem środków 

chemicznych przy utrzymywaniu różnego typu nawierzchni podłóg,  

c) obsługiwanie różnego rodzaju odkurzaczy i innego sprzętu do sprzątania, 

d) dbanie o czystość pomieszczeń i urządzeń sanitarnych,  

e) dbanie o czystość w salach lekcyjnych, sekretariacie, gabinecie Dyrektora, 

pokoju nauczycielskim, szatniach, natryskach, 

f) zabezpieczanie czystości obrusów i serwetek używanych na stołach, 

rękawiczek i szarf pocztów sztandarowych,  

g) wykonywanie innych czynności związanych z zakresem obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności. 

3) konserwator 
a) utrzymywanie porządku i czystości w powierzonych pomieszczeniach, 

b) utrzymywanie dozoru nad mieniem szkoły w czasie dyżuru,  

c) dbanie o trawniki na terenie szkoły,  

d) sprzątanie i odśnieżanie terenu wokół budynku szkoły jak również 

chodników przyszkolnych,  

e) systematyczne dokonywanie obchodów budynku, wygaszanie światła, 

domykanie okien w pomieszczeniach,  

f) zamykanie furtki i bramy,  

g) dbanie o bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych na terenie 

szkolnym, 

h) wykonywanie innych czynności związanych z zakresem obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności. 

 

ROZDZIAŁ XII  
ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

    

 § 60 
 

1. W  celu wymiany doświadczeń oraz monitorowania pracy szkoły Dyrektor powołuje 

następujące zespoły oraz komisje: 

1) zespół wychowawczy, 

2) zespół ds. nowelizacji statutu szkoły, 

3) zespół ewaluacyjny, 

4) zespół ds. planu lekcji i dyżurów.  

 

§ 61 
 

1. Zadania zespołu wychowawczego: 

1) koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktyki, 

2) omawianie trudnych sytuacji wychowawczych zaistniałych w szkole,  

3) szukanie przyczyn powstania tych sytuacji oraz sposobów ich zapobiegania, 
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4) wypracowywanie wniosków lub podejmowanie decyzji w sprawie organizacji 

różnych form przeciwdziałania negatywnym sytuacjom, których sprawcą jest 

uczeń, 

5) czuwanie nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia, 

6) wspieranie nauczycieli i rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez 

tworzenie im możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności w zakresie 

wychowania, 

7) organizowanie w ramach współpracy z rodzicami, spotkań konsultacyjno – 

interwencyjnych ds. wychowawczych, 

8) bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole poprzez gromadzenie 

informacji dotyczących uczniów przejawiających niewłaściwe zachowanie 

w środowisku, 

9) podejmowanie działań naprawczych poprzedzone omawianiem trudnych 

sytuacji i poszukiwaniem rozwiązań. 

2. Zadania zespołu ds. nowelizacji statutu szkoły: 

1) przygotowanie projektu zmian,  

 przedstawienie projektu zmian radzie pedagogicznej,  

2) sprawdzenie zgodności statutu z przepisami prawa,  

3) podjęcie uchwały o zmianach w zapisach statutowych,  

4) opublikowanie lub ogłoszenie statutu lub zmian określonych w podjętej 

uchwale Rady Pedagogicznej,  

5) ujednolicenie tekstu w przypadku 3- krotnych zmian w zapisach statutowych,  

6) publikacja jednolitego tekstu statutu.  

4. Zadania zespołu ewaluacyjnego: 

1) udział w pracach nad tworzeniem projektu ewaluacji i narzędzi badawczych, 

2) przeprowadzenie badań,  

3) analiza oraz interpretacja pozyskanych danych, wypracowanie wniosków 

i rekomendacji,  

4) przygotowanie raportu,  

5) zaprezentowanie wyników badań grupom objętym tymi badaniami,  

6) archiwizacja materiałów z przeprowadzonej ewaluacji.  

3. Zadania zespołu ds. planu lekcji i dyżurów:  

1) określenie zasad i priorytetów, którymi są dobro ucznia i obowiązek 

realizowania zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, 

2) przygotowanie projektu planu lekcji z uwzględnieniem przepisów bhp oraz 

potrzeb uczniów i nauczycieli,  

3) opracowanie grafiku dyżurów, 

4) przygotowanie ww. opracowań do publikacji. 

 

ROZDZIAŁ XIII 
NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA 

 

§ 62 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Jest on animatorem życia 

zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich 

kwestii spornych. 
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2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje 

się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Dyrektor może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku: 

1) uzasadnionego wniosku nauczyciela-wychowawcy, 

2) przeniesienia nauczyciela, 

3) długotrwałej nieobecności nauczyciela, 

4) braku efektów w pracy wychowawczej. 

 

§ 63 
 

1. Nauczyciel wychowawca odpowiada za: 

1) opiekę nad uczniami swojej klasy: 

a) planuje pracę wychowawczą klasy i dokumentuje stopień jej realizacji, 

b) tworzy odpowiednie warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

c) rozwiązuje ewentualne konflikty zgodnie z procedurami określonymi 

w statucie szkoły, 

d) diagnozuje potrzeby i otacza opieką swoich wychowanków, 

e) umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań swoich wychowanków, 

f) dokonuje oceny zachowania uczniów zgodnie z kryteriami oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2) współpracę z nauczycielami uczącymi w jego klasie w celu koordynowania działań 

wychowawczych w ramach klasowego zespołu nauczycielskiego: 

a) informuje nauczycieli zespołu klasowego o problemach swoich 

wychowanków i formach udzielania im pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

3) planowanie i koordynowanie działań związanych z udzielaniem i organizacją 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi: 

a) zbiera informacje od nauczycieli, wychowawców i różnych specjalistów 

pod kątem ewentualnego udzielenia uczniowi pomocy psychologiczna –

pedagogicznej, 

b) informuje pozostałych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną, 

c) planuje i koordynuje procesem udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

d) współpracuje z rodzicami ucznia, nauczycielami, specjalistami i 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

e) koordynuje pracę zespołu powołanego przez Dyrektora dla ucznia 

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. 

4) współpracę z rodzicami swych wychowanków: 

a) organizuje różnego typu zebrania z rodzicami uczniów swojej klasy, 

b) informuje rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów, 

c) zapoznaje rodziców z sytuacją wychowawczą i dydaktyczną w klasie, 

d) współpracuje z klasową radą rodziców w szczególności organizując 

spotkania integrujące rodziców i wychowanków, 

e) pozyskuje od środowiska klasowego opinie o sprawach klasy i szkoły, 

f) zapoznaje rodziców z przepisami prawa oświatowego, szczególnie 

w zakresie wspierania dziecka. 
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g) informuje rodziców (opiekunów dziecka) o przewidywanym dla ucznia 

okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej (ucznia – ustnie, 

rodziców (opiekunów) – ustnie w dniu otwartym, jeżeli w takim dniu nie 

był obecny – w formie pisemnego zawiadomienia), 

h) informuje uczniów i rodziców (opiekunów) o przewidywanych dla ucznia 

okresowych lub rocznych ocenach z pozostałych przedmiotów na tydzień 

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, 
5) opiekę nad klasowym samorządem uczniowskim. 

6) dokumentowanie działań związanych z pełnieniem funkcji wychowawcy 

klasowego. 

 

ROZDZIAŁ XIV 
NAGRODY I KARY STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW 

 

§ 64 
 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń szkoły może otrzymać wyróżnienia i nagrody: 

1) za bardzo dobre wyniki w nauce (od średniej ocen 4,75) oraz wzorowe i bardzo 

dobre zachowanie, 

2) za wzorową postawę, pomoc koleżeńską, 

3) za osiągnięcia sportowe, 

4) za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, 

5) za pracę społeczną na terenie szkoły i klasy, 

6) za wyjątkową osobowość szkolną. 

2. Na zakończenie roku szkolnego najlepsi uczniowie klas IV – VI mogą otrzymać nagrodę 

Dyrektora szkoły. Otrzymuje ją jeden uczeń z najwyższą średnią i najlepszym 

zachowaniem. Fundatorem nagrody jest Dyrektor. W przypadku większej liczby uczniów 

z tą samą średnią ocen i oceną zachowania stosuje się dodatkowe kryteria. Nagroda 

przyznawana jest uczniowi, który:                                            

1) uzyskał najwięcej tytułów laureata lub finalisty w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych,                                                                                                                    

2) bierze udział w konkursach i turniejach poza przedmiotowych, reprezentując szkołę 

oraz promując gminę na forum regionalnym i wojewódzkim, 

3) jest czynnie zaangażowany w życie klasy, szkoły, będąc np. przewodniczącym 

zespołu klasowego, Samorządu Uczniowskiego, prężnym inicjatorem, 

pomysłodawcą i organizatorem ciekawych wydarzeń na terenie szkoły i poza nią,  

4) bezinteresownie pomaga młodszym, słabszym kolegom oraz umie właściwie stanąć 

w ich obronie.  

3. Na zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe przyznawane są uczniom ze średnią 

ocen co najmniej 4,75 i świadectwem z paskiem. Fundatorem nagród jest Rada 

Rodziców. 

4. W trakcie roku szkolnego uczniowie klas I - VI mogą otrzymać nagrody książkowe lub 

rzeczowe za zwycięstwo oraz dyplomy za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca 

w konkursach szkolnych. Fundatorem nagrody Dyrektora jest szkoła, pozostałych nagród 

- Rada Rodziców. 

 

§ 65 
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1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, za lekceważenie obowiązków 

szkolnych, za naruszenie praw pozostałych członków społeczności szkoły, uczeń może 

być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy klasy, 

2) upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły, 

3) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, np. zawodach, 

imprezach sportowych. 

1. Zawieszenia w prawach ucznia dokonuje wychowawca klasy. 

2. Szkoła ma obowiązek pisemnego informowania rodziców /opiekunów prawnych/ ucznia 

o zastosowanej wobec niego karze. 

3. Uczeń bądź jego rodzice, opiekunowie prawni lub wychowawca klasy mają prawo do 

odwołania się od nałożonej na niego kary do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły 

w terminie 14 dni ma obowiązek rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na 

piśmie. 

 

ROZDZIAŁ XV  
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW  

 

§ 66 
 

1. Uczniowie szkoły mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

2) organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

3) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

5) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce 

i zachowania, 

8) znajomości sposobów kontroli osiągnięć edukacyjnych i trybu przystąpienia do 

zdawania egzaminów poprawkowych zgodnie z zasadami określonymi  

w wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, 

9) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

10) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

11) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie  

się w organizacjach działających w szkole, 

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

księgozbioru biblioteki, 

14) pomocy materialnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Ponadto uczniowie szkoły mają prawo do: 
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1) godności, szacunku, nietykalności osobistej, równości, 

2) swobody myśli, sumienia i wyznania – nie może to jednak naruszać dobra 

innych osób, 

3) wyrażania własnych poglądów dotyczących życia szkoły, 

4) życia bez przemocy fizycznej i psychicznej, wolnego od wszelkiego 

okrucieństwa, 

5) prawo do wypoczynku i czasu wolnego, 

6) informacji, 

7) prywatności, 

8) tajemnicy korespondencji, 

9) braku dyskryminacji niezależnie od: rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, 

poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu 

urodzenia, 

10) zachowania tożsamości w tym obywatelstwa, nazwiska,  

11) ochrony przed formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdą lub 

zaniedbaniem, bądź złym traktowaniem lub wyzyskiem, 

12) aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w przypadku 

niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej. 

3. Uczniowie szkoły mają prawo do znajomości swoich praw. 

4. Każdy uczeń ma możliwość  skorzystania z telefonu stacjonarnego znajdującego się 

w sekretariacie szkoły w razie pilnej potrzeby skontaktowania się z rodzicem lub 

prawnym opiekunem. 

5. W przypadku narażenia praw dziecka w szkole, uczeń, jego rodzice lub prawni 

opiekunowie mogą odwołać się bezpośrednio lub przez wychowawcę do Dyrektora 

szkoły. Dyrektor w terminie 14 dni ma obowiązek zbadać sprawę i dać odpowiedź na 

piśmie.  

§ 67 
 

1. Uczniowie szkoły mają obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień niniejszego statutu, 

2) wzajemnego przestrzegania i szanowania przysługujących sobie praw,  

a w szczególności prawa do godności, równości życia bez przemocy fizycznej 

i psychicznej, 

3) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

4) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom organu samorządu klasowego lub 

organów samorządu uczniowskiego, 

5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, 

6) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru  

7) troszczenie się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd, starania  

się o utrzymanie czystości i porządku w otoczeniu szkoły. 

2. Każdy uczeń szkoły ma obowiązek poznawać, szanować i chronić przyrodę oraz 

właściwie gospodarować jej zasobami. 

3. Na uroczystościach szkolnych strojem obowiązującym ucznia jest: 

1) dla dziewcząt: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica, bądź czarne, 

 eleganckie spodnie, 

2) dla chłopców: biała koszula, czarne lub granatowe, eleganckie spodnie. 

4. Uczniowie szkoły mają obowiązek dbania o wygląd: 

1) uczeń ma obowiązek nosić czyste i schludne ubranie, zakrywające dolne części 
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ciała, 

2) uczeń może nosić włosy dowolnej długości i powinien dbać, by były czyste, 

3) uczeń może nosić ozdoby uszu (sztyfty), szyi (chusty i apaszki), rąk (ozdoby 

nadgarstka – gumki, plecionki, rzemyki, ozdoby z tworzyw sztucznych), 

4) uczeń w szkole ma mieć odkrytą głowę (nie nosi kaptura, czapki itp.). 

5. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie zasad korzystania w szkole 

z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:  

1) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych (telefony powinny być wyłączone i schowane), 

2) uczeń może skorzystać ze swojego telefonu tylko w wyjątkowych sytuacjach za 

zgodą wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, 

3) zabrania się wykorzystywania telefonu komórkowego do nagrywania dźwięku 

i fotografowania, 

4) niestosowanie się do zasad używania telefonów komórkowych na terenie 

szkoły powoduje ukaranie ucznia wg zasad określonych regulaminem 

zachowania, 

5) szkoła nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie lub kradzież 

telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego.  

6. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz pozostałych uczniów: 

1) okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom, 

2) respektuje zarządzenia Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i ustalenia 

Samorządu Uczniowskiego, 

3) nie używa wulgaryzmów, 

4) nie ma prawa krzywdzić innych używając przemocy fizycznej i psychicznej, 

5) pokrzywdzony ma prawo i obowiązek zgłoszenia przemocy do wychowawcy, 

nauczyciela dyżurującego lub Dyrektora szkoły, 

6) uczeń powinien nawiązywać właściwe więzi i stosunki koleżeńskie, pomagać 

słabszym. 

 

 

§ 68 
 

Obowiązki uczniów szkoły określone w § 67 statutu, odnoszą się do wszystkich uczniów 

szkoły w zakresie i stopniu dostosowanym do ich wieku i możliwości psychofizycznych. 

 

 

ROZDZIAŁ XVI  
TABLICE I PIECZĘCIE SZKOŁY 

§ 69 
 

1. Szkoła używa stempla z napisem:  

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce, 05-340 Kołbiel,  

Tel. 25 757-31-85 Regon: 001125614, NIP: 822-14-63-234, 

 



Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce 

 

 

  Strona 

42 

 
  

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową metalową okrągłą z wizerunkiem orła pośrodku 

i nazwą w otoku: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce. 

 

ROZDZIAŁ XVII 
SPECYFIKA SZKOŁY 

 
§ 70 

 

Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny. 

 
§ 71 

Dyrektor szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem i jego ewentualnymi 

zmianami wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom i innym pracownikom szkoły. 

 

§ 72 
 

Zmiany w statucie wprowadzane są w formie uchwał Rady Pedagogicznej.  

 

§ 73 
 

1. Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 28 marca 2017 r. 

2. Statut dostępny jest w sekretariacie, pokoju nauczycielskim, bibliotece Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Człekówce oraz na aktualnej stronie 

internetowej placówki. 
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