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POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

NAZWA I PODSTAWOWE INFORMACJE 

O ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PELPLINIE 

§ 1 

1. Szkoła przyjmuje nazwę: Zespół Szkół nr 2 imienia Biskupa Konstantyna Dominika. 

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie; 

2) Gimnazjum nr 2 w Pelplinie. 

3. Siedzibą Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie jest budynek położony w Pelplinie przy ulicy 

Kościuszki 12 a. 

4. Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 2 jest Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w 

Gdańsku. 

6. Czas trwania cyklu kształcenia w Zespole Szkół zgodnie z przepisami w sprawie 

ramowych planów nauczania wynosi: 

1) w szkole podstawowej 6 lat i obejmuje następujące etapy: 

a. etap I: klasy I – III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna; 

b. etap II: klasy IV – VI szkoły podstawowej; 

2) w gimnazjum 3 lata. 

7. Zespół Szkół jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Pelplin w rozumieniu ustawy 

o finansach publicznych, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu 

gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa 

finansowego. 

8. Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie używa pieczęci i stempli o następującym brzmieniu: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 

im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie 

ul. Kościuszki 12a, tel. 585361569 

83 – 130 PELPLIN 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 

im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 

ul. Kościuszki 12a, tel. 585361569 

83 – 130 PELPLIN 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 

im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie 

GIMNAZJUM NR 2 

ul. Kościuszki 12a, tel. 585361569 

83 – 130 PELPLIN 

 

9. Wzory innych pieczęci i stempli używanych w Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie, w 

których może być umieszczone godło, telefon, NIP, REGON EKD zatwierdza dyrektor 

szkoły. 

10.  Zespół posiada imię, sztandar i własny ceremoniał szkolny. 

 

ROZDZIAŁ I 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 2 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 07 

września 1991r. (Dz. U. nr 95 z 1991r. – z późniejszymi zmianami), a w szczególności: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, 

3) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, 

4) gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, 

pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne, 

5) zapewnia uczniom niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego, 

6) kształtuje umiejętność posługiwania się językiem ojczystym w zakresie mówienia, 

pisania i czytania, 

7) wprowadza w dziedzictwo kultury narodowej, europejskiej i światowej, 

8) wyrabia szacunek dla języka ojczystego i tradycji narodowych, 
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9) kształtuje postawy aktywnego odbiorcy dostrzegającego wartości artystyczne, 

humanistyczne, patriotyczne, społeczne, zawarte w utworach literackich, 

przedstawieniach teatralnych, filmowych, audycjach radiowych i telewizyjnych, 

10) kształtuje świadome postawy patriotyczne i obywatelskie, 

11) zapoznaje z symbolami narodowymi, religijnymi rozwija szacunek do nich, 

12) kształtuje miłość i szacunek do własnego państwa, 

13) sprawuje opiekę nad uczniami poprzez: 

a) prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli zajęcia lekcyjne i 

pozalekcyjne, 

b) dyżury nauczycielskie w czasie przerw, 

c) udział nauczycieli i rodziców w wycieczkach uczniowskich, rajdach, zawodach 

sportowych, wyjściach do kina, wyjazdach do teatru, w czasie zabaw, apeli, 

uroczystości, imprez, akcji charytatywnych itp, 

d) zaspakajanie potrzeb i zainteresowań uczniów, 

14) dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

a) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) realizowanie programu profilaktycznego, który pozwala nauczycielom i rodzicom 

samodzielnie radzić sobie z problemem agresji i przemocy wśród uczniów, 

c) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem monitoringu (szczegółowe zasady 

wykorzystania zapisów określa oddzielny regulamin), 

d) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową, 

f) zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej 1 ciepłego posiłku 

dziennie, 

g) utrzymywanie wszystkich pomieszczeń szkolnych w stanie pełnej sprawności i 

czystości, 

h) uwzględnianie w tygodniowym planie zajęć dydaktyczno – wychowawczym 

równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu, 

i) różnorodności zajęć w każdym dniu, 

j) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z 

wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga, 

15) udziela uczniom pierwszej pomocy sanitarnej i medycznej w przypadku 

nieszczęśliwego wypadku oraz w przypadku zagrożenia ich życia i zdrowia, 
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16) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez indywidualne nauczanie, 

naukę w oddziałach integracyjnych, zapraszanie na określony rodzaj zajęć do szkoły, 

np.: imprezy, uroczystości, Święto Szkoły, Dzień Dziecka, rozpoczęcie i zakończenie 

roku szkolnego, 

17) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie 

psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 

podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną; 

zajęcia te organizowane są w porozumieniu z organem prowadzącym, 

18) sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania, 

19) dba o zdrowie, kształtowanie prawidłowej sylwetki ciała poprzez analizę diagnoz 

wydanych przez pielęgniarkę szkolną, zakup i właściwe ustawienie stolików i krzeseł 

stosownie do wzrostu uczniów, właściwe usadowienie uczniów o słabym wzroku i 

słuchu, organizowanie zespołów gimnastyki korekcyjnej, 

20) prowadzi systematyczne rozpoznanie warunków rodzinnych dzieci, reaguje na 

wypadki losowe itp., 

21) utrzymuje kontakt z dzielnicowym Komendy Policji i inspektorem d/s nieletnich, 

22) zapewnia podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej poprzez: 

a) poznawanie przez młodzież zabytków kulturowych w regionie, 

b) organizowanie wycieczek do muzeów, miejsc pamięci narodowej, 

c) organizowanie konkursów o tematyce związanej z regionem i środowiskiem, 

d) organizowanie spotkań z artystami ludowymi, ludźmi kultury, 

e) udział w imprezach regionalnych, konkursach organizowanych przez organizacje i 

ośrodki kultury i turystyki. 

2. Organizację zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych określa program i 

plan pracy szkoły przygotowany przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny: 

1) Program wychowawczy odnosi się do podstawowych wartości chrześcijańskich, 

tradycji i historii narodu polskiego, regionu i kraju; odnosi się do Deklaracji Praw 

Człowieka, Konwencji Praw Dziecka i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 

2) Program mówi o zadaniu szkoły, która ma tworzyć człowieka otwartego na krzywdę 

ludzką, odpowiedzialnego za losy drugiego człowieka i otwartego na pozytywne 

zmiany. Uczy dziecko, jak być dobrym człowiekiem, jak żyć zgodnie z zasadą 

szacunku dla innych ludzi, 

3) W szkole realizuje się program profilaktyczy, harmonijnie łączący wychowanie, 
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nauczanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie 

wszechstronnego rozwoju dzieci, 

3. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez: 

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MEN, 

2) szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły, 

3) szkolny program wychowawczy, obejmujący w sposób całościowy wszystkie treści i 

działania o charakterze wychowawczym, 

4) szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym, 

5) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów. 

4. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez: 

1)  pomoc pedagogiczną i psychologiczną, 

2)  terapię indywidualna i grupową, 

3)  zorganizowanie pomocy materialnej. 

5. Celem dostosowania metod, treści i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego 

i poradnię specjalistyczną, w formie: 

1) kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi, 

2) wydawania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, 

3) nauczania indywidualnego i rewalidacji, 

4) spotkań terapeutycznych. 

 

ROZDZIAŁ II 

ORGANY SZKOŁY 

§ 3 
1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

4) Samorządy Uczniowskie. 

2. Zachowuje się odrębność Samorządów Uczniowskich dla szkół wchodzących w skład 

Zespołu. 
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§ 4 

DYREKTOR SZKOŁY 

1. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora szkoły określają odrębne przepisy. 

Kandydata na Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Zasady przeprowadzania 

konkursu określa ustawa oraz regulamin konkursu, zatwierdzony przez organ 

prowadzący. 

2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz. 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny. 

3) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go 

radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, 

którego dotyczy plan. 

4) opracowuje program rozwoju szkoły przy wykorzystaniu wyników nadzoru 

pedagogicznego oraz potrzeb i postulatów nauczycieli, rodziców czy lokalnego 

środowiska. 

5) wydaje zarządzenia wewnętrzne w oparciu o obowiązujące przepisy. 

6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne. 

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole. 

8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących. 

9) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

10) pełni funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

11) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz Samorządem 

Uczniowskim. 

12) prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 

za zawiadomienie wszystkich jej członków o porządku i terminie posiedzenia. 

13) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie 

jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego. 

14) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według 
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zasad określonych w odrębnych przepisach. 

15) dysponuje środkami finansowymi szkoły określonymi w planie finansowym i 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły. 

16) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów szczególnych. 

17) dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 

18) dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły zgodnie z 

postanowieniami Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy i innymi przepisami w tej 

sprawie, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz 

innym pracownikom, 

c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w 

sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla podległych mu pracowników i 

nauczycieli, 

d) zapewnia system przepływu informacji pomiędzy organami szkoły. 

19) dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami współdziała z działającym na terenie 

szkoły organizacjami związkowymi w sprawach pracowniczych poprzez: 

a) zasięganie opinii, 

b) uzgadnianie warunków pracy i nauki. 

20) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych. 

21) wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których 

celem jest działalność wychowawcza, opiekuńcza i socjalna adresowana do dzieci i 

młodzieży i ich rodzin. 

22) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły. 

23) podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, odroczeniu od 

obowiązku szkolnego, zezwala na spełnianie tego obowiązku poza szkołą oraz 

określa warunki jego spełniania, może zezwolić uczniowi na indywidualny 

program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna. 

24) szczegółowe zadania i kompetencje oraz obowiązki Dyrektora szkoły zawiera jego 

zakres czynności nadany przez organ prowadzący. 
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§ 5 

RADA PEDAGOGICZNA 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w 

zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na 

wymiar czasu pracy (nauczyciele, katecheci, duchowni, pedagog, psycholog, logopeda). 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych, zespołach przedmiotowych, 

oddziałowych lub w komisjach powołanych przez siebie. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej  mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, 

na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego 

szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział inne osoby na zaproszenie jej 

przewodniczącego. Mogą występować z głosem doradczym. 

7. Podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej jest „Księga protokołów” oraz „Księga 

uchwał”. 

 

§ 6 

 
1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy: 

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

2) śródroczne i roczne analizowanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 

3) śródroczne i roczne analizowanie stanu wychowania i opieki oraz 

organizacyjnych i materialnych warunków pracy. 

4) kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych swych członków 

zgodnie z Konstytucją i Deklaracją Praw Człowieka. 

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole. 

6) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa 

pedagogicznego. 

7) współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów. 

8) przygotowanie projektu statutu szkoły oraz zmian w nim. 
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9) wykonywanie zadań Rady Rodziców do momentu jej powołania: 

a) uchwala statut szkoły, 

b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków 

specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły, 

c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami, 

d) zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego 

nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący, 

e) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

oraz inne sprawy istotne dla szkoły, 

f) z własnej inicjatywy ocenia sytuację szkoły i występuje z wnioskami do 

dyrektora, organu prowadzącego, w szczególności w sprawach organizacji zajęć 

pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych. 

 

§ 7 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole, po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnych zestawów programów nauczania i 

szkolnych zestawów podręczników, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów, 

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

 

§ 8 

1. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych form 

uznania, 

4) propozycje dyrektora przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych 

bezpośrednio z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i 
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opiekuńczego, w ramach przysługującego im wynagrodzenia oraz dodatkowych, 

odpłatnych i nieodpłatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych. 

5) kandydaturę na stanowisko Dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowiska 

kierownicze na określoną przepisami prawnymi kadencję, 

6) pracę Dyrektora szkoły na wniosek organu nadzoru lub prowadzącego, 

7) propozycję organu prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 

szkoły kandydatowi  ustalonemu przez organ prowadzący w przypadku, gdy do 

konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono 

kandydata, 

8) propozycję organu prowadzącego w sprawie przedłużenia okresu powierzenia 

stanowiska Dyrektora szkoły, 

9) propozycję Dyrektora szkoły w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora i 

innych stanowisk kierowniczych, 

10) propozycję Dyrektora szkoły w sprawie odpracowania zajęć lekcyjnych, zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie przepisami, 

11) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do udziału w pracach zespołu 

rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela, 

12) w sprawach osobowych Rada Pedagogiczna wyraża opinię poprzez głosowanie tajne. 

 

§ 9 

1. Rada Pedagogiczna ma prawo: 

1) występować z wnioskami w sprawach w sprawach doskonalenia organizacji 

nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela, 

2) wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska D yrektora szkoły 

lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, 

3) powołać ze swego grona członka komisji konkursowej powoływanej do wyboru 

dyrektora, jeśli tak stanowią przepisy prawa, 

4) wystąpić z wnioskiem o nadanie szkole imienia. 

 

§ 10 

1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest obowiązany do: 

1) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, 

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków 
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Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu jakości pracy szkoły, 

3) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

4) dbanie o autorytet rady, ochronę praw i godności nauczycieli, 

5) zapoznawanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji, 

6) analizowania stopnia realizacji uchwał rady pedagogicznej. 

 

§ 11 

1. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które 

mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

2) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania 

wszystkich członków rady, 

3) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń 

Dyrektora szkoły. 

 

§ 12 
 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

2. Dyrektor szkoływstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one 

niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

3. O wstrzymaniu uchwał Dyrektor szkoły zawiadamia organ prowadzący oraz organ 

nadzoru pedagogicznego. Oba organy w porozumieniu mogą uchylić uchwałę Rady 

Pedagogicznej w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są 

protokołowane. 

§ 13 
 

RADA RODZICÓW 
 

1. W szkole działa Rada Rodziców zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty. 
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2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców uczniów danej szkoły. 

3. Współdziała z Dyrektorem szkoły,  wszystkimi organami szkoły, organem 

prowadzącym oraz nadzoru oraz innymi instytucjami w realizacji zadań szkoły. 

4. Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia 

statutowej działalności szkoły poprzez: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców, 

2) gromadzenie funduszy potrzebnych dla wspierania działalności szkoły, 

3) występowanie z opiniami i wnioskami dotyczącymi pracy szkoły do organów: 

prowadzącego i nadzorującego. 

5. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele z rad oddziałowych. Wybory do rad 

oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu rodziców 

w każdym roku szkolnym. Wybory przeprowadza wychowawca oddziału. 

6. Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Do Rady Rodziców wybiera się 

jednego przedstawiciela rodziców z jednego oddziału. Wybory przedstawiciela oddziału 

do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 

 

§ 14 

1. Zadania Rady Rodziców: 

1) współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły, 

2) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

3) udzielanie pomocy organizacjom uczniowskim działającym w szkole, 

4) uczestniczenie w planowaniu wydatków w szkole, 

5) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w 

rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, 

6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły, 

7) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, turystycznej, sportowej uczniów, 

8) opiniowanie kandydatury na stanowisko Dyrektora szkoły – jeśli tak stanowią 

przepisy prawa, 

9) wybiera członka do komisji konkursowej powoływanej do wyboru dyrektora szkoły – 

jeśli tak stanowią przepisy prawa, 

10) zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów, 
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11) wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycje 

środowiska i regionu, 

12) znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, a także szkolnego programu wychowawczego i 

profilaktycznego, 

13) uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

14) wdrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły, 

15) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców, 

16) opiniowanie statutu szkoły i jego zmian, 

17) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego po 

otrzymaniu zawiadomienia o dokonywanej przez Dyrektora szkoły ocenie ich dorobku 

zawodowego. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenia dorobku zawodowego 

nauczyciela. Nie przedstawienie w/w opinii nie wstrzymuje postępowania związanego 

z oceną dorobku pracy zawodowej nauczyciela za okres stażu, 

18) najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców, które zwoływane 

jest przynajmniej raz w czasie kadencji Rady Rodziców, 

19) Rada Rodziców składa się z klasowych rad rodziców, 

20) Rada Rodziców wybiera Zarząd Rady Rodziców składający się od pięciu do siedmiu 

osób, którym powierza funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza, skarbnika, członków, 

21) Rada Rodziców podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy jej członków, 

22) w  celu wymiany i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców 

zaprasza na swoje zebrania Dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów 

szkoły, 

23) Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizacje uprawnień 

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, 

24) w przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrektora szkoły, podległych 

mu pracowników, a także Radę Pedagogiczną, Zarząd Rady Rodziców może złożyć 

pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły lub kierownictwa 

pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi, 

25) Rada Rodziców pracuje zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym regulaminem 

własnej działalności. 
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§ 15 

1. Zadania Zarządu Rady Rodziców: 

1) reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz szkoły, 

2) podejmuje działania w imieniu Rady Rodziców związane z jej zadaniami, 

3) wybiera swoich przedstawicieli do reprezentowania Rady Rodziców w spotkaniach 

z organem prowadzącym i nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 16 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Organem przedstawicielskim młodzieży szkolnej jest Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, 

skarbnik, członkowie – jeden przedstawiciel z każdej klasy. 

3. Wybory do Zarządu poprzedzone są wyborami samorządów klasowych i kampanią 

wyborczą, w której kandydat na przewodniczącego przedstawia swój plan pracy. 

4. O stanowisko przewodniczącego ubiegać może się uczeń, który: 

1) odznacza się właściwą postawą wobec pracowników szkoły, kolegów i innych ludzi, 

2) okazuje właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, 

3) uzyskuje znaczne poparcie wśród kolegów, 

4) wyróżnia się inicjatywą i odpowiedzialnością w organizowaniu różnego rodzaju 

imprez. 

5. Przewodniczący Zarządu oraz inni jego członkowie są wybierani w drodze tajnego 

głosowania. Do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie. 

6. Przewodniczący Zarządu SU powołuje: zastępcę, sekretarza, skarbnika, członków. 

7. Kadencja Zarządu trwa przez jeden rok. 

8. Samorząd ma prawo organizować działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz 

rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

9. Członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego bądź cały Zarząd może być odwołany na 

wniosek Samorządu w porozumieniu z opiekunem w przypadku nie wywiązywania się z 

powierzonych obowiązków lub na własną prośbę. 

10. Opiekun Samorządu Uczniowskiego może być odwołany na wniosek Samorządu 
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Uczniowskiego w porozumieniu z Dyrektorem w przypadku nie wywiązywania się z 

powierzonych obowiązków bądź na własną prośbę. 

11. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 

Samorządu Uczniowskiego, prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję 

Rzecznika Praw Ucznia w szkole. 

12. Samorząd ma prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej. 

13. Szczegółowo zadania, prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego określa jego 

regulamin. 

14. Samorząd Uczniowski opracowuje i zatwierdza własny regulamin, który musi być 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

15. Dyrektor wyznacza spośród nauczycieli opiekunów Samorządu Uczniowskiego. 

 

§ 17 

1. Zadania Zarządu Samorządu Uczniowskiego: 

1) przy pomocy opiekuna opracowuje plan pracy w oparciu o propozycje 

przewodniczącego oraz innych uczniów, 

2) uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub ich części, które rozpatrują 

problemy wnoszone przez uczniów lub dotyczące wspólnej realizacji podjętych 

decyzji, 

3) może przedstawiać Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw 

uczniowskich, 

4) występując w obronie praw uczniowskich nie może być z tego powodu 

negatywnie oceniany, 

5) może uczestniczyć w części zebrań Rady Rodziców z prawem zgłaszania 

postulatów uczniów. 

 

§ 18 

1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji. 

2. Organa Szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji 

dotyczących działalności Szkoły. 

3. Organa szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania winny 
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być przekazane do wiadomości Dyrektora szkoły nie później niż do końca września 

danego roku 

4. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się 

do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoja opinię lub stanowisko w danej 

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

5. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

6. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

podaje się do ogólnej wiadomości w szkole. 

7. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły: 

1) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów - z wyjątkiem tych zebrań Rady 

Pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady zgodnie z art. 43 

Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 

pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami), 

2) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach 

ich działalności. 

8. W szkole obowiązują następujące zasady współdziałania organów szkoły: 

1) wszystkie organy działające w szkole muszą ze sobą współpracować i wzajemnie się 

wspomagać mając na celu dobro ucznia i szkoły. Działalność ich nie może negatywnie 

wpływać na życie szkoły, 

2) w sprawach spornych pomiędzy organami ustala się następuj ącą drogę rozwiązywania 

konfliktów: 

a) konflikt Dyrektor/Rada Pedagogiczna: konflikt ten w formie mediacji rozwiązuje 

komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej (2 

przedstawicieli) i organu prowadzącego (2 przedstawicieli), 

b) konflikt Dyrektor/Rada Rodziców: konflikt ten w formie mediacji rozwiązuje 

komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej (2 

przedstawicieli) i Rady Rodziców (2 przedstawicieli), 

c) konflikt Dyrektor/Samorząd Uczniowski: konflikt ten w formie mediacji 

rozwiązują komisja w składzie: 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, pedagog i 

zainteresowane strony, 

d) konflikty Rada Pedagogiczna/Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna/Samorząd 

Uczniowski, Rada Rodziców/Samorząd Uczniowski: konflikty rozwiązuje w 

pierwszej kolejności Dyrektor szkoły. 
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9. W przypadku nierozwiązania sporu zostaje powołana komisja rozjemcza w składzie: 

Dyrektor szkoły, pedagog, przedstawiciele stron. Komisja w drodze mediacji rozwiązuje 

problem. Ostateczna decyzja należy do Dyrektora szkoły. 

10. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami poszczególnych organów szkoły: 

1) konflikt Nauczyciel/Uczeń: 

a) indywidualna rozmowa wychowawcy z nauczycielem i rozmowa z uczniem, 

b) wspólne spotkanie zainteresowanych stron konfliktu z wychowawcą, 

c) rozmowa nauczyciela i ucznia z pedagogiem, 

d) spotkanie stron konfliktu w Nauczycielskim Zespole Klasowym, 

e) rozmowa stron konfliktu z Dyrektorem szkoły. Forma rozstrzygnięcie sporu przez 

Dyrektora szkoły jest ostatecznym sposobem rozwiązania sporu. 

2) konflikt Wychowawca/Uczeń: 

a) indywidualna rozmowa pedagoga z wychowawcą i uczniem, 

b) spotkanie stron konfliktu w Nauczycielskim Zespole Klasowym, 

c) rozmowa z Dyrektorem szkoły. Forma rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora 

szkoły jest ostatecznym sposobem rozwiązania sporu. 

3) konflikt Nauczyciel/Dyrektor: 

a) powołuje się komisję rozjemczą w składzie: pedagog, dwóch bezstronnych 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą 

do ostatecznych rozwiązań. 

4) konflikt Nauczyciel/Rodzic: 

a) rozmowa stron konfliktu z wychowawcą, 

b) rozmowa stron konfliktu z wychowawcą i pedagogiem, 

c) rozmowa stron konfliktu z Dyrektorem szkoły, 

d) komisja rozjemcza w składzie: pedagog, przedstawiciel dyrekcji, przedstawiciel 

Rady Rodziców i strony konfliktu. Komisja rozwiązuje problem na drodze 

mediacji, 

e) ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora Szkoły. 

5) konflikt Dyrektor/Rodzic: 

a) powołuje się komisję rozjemczą w składzie: pedagog, dwóch bezstronnych 

przedstawicieli Rady Pedagogicznej, którzy w obecności stron konfliktu dochodzą 

do ostatecznych rozwiązań. 

6) konflikt Uczeń/Uczeń: 

a) rozmowa z wychowawcą, 
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b) spotkanie z pedagogiem, 

c) spotkanie uczniów, ich rodziców w obecności pedagoga i wychowawcy, 

d) spotkanie uczniów, ich rodziców w obecności pedagoga i Dyrektorem szkoły, 

e) ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora szkoły. 

7) konflikt Uczeń/Rodzic: 

a) rozmowa z wychowawcami lub wychowawcą (w przypadku gdy uczeń i rodzic 

związani są z tą samą klasą), 

b) spotkanie rodzica ucznia i rodzica (strony w sprawie) z pedagogiem i dyrektorem, 

c) ostateczna forma rozwiązania konfliktu należy do Dyrektora szkoły. 

11. Przy rozwiązywaniu ww. konfliktów obowiązuje kolejność wymienionych działań, w 

przypadku, gdy pierwszy sposób nie przyniesie oczekiwanego, pozytywnego efektu 

(rozwiązania konfliktu). 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 19 
 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły, z 

uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 maja każdego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników  szkoły w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, Dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 20 
 

1. W szkołach zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 
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września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. 

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 

grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. 

3. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. 

Terminy rozpoczęcia i zakończenie ferii zimowych w szkołach na obszarze 

poszczególnych województw ogłasza – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów 

oświaty – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca 

czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie 

ziomowe. 

4. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy 

w najbliższy wtorek po świętach.  

5. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia. 

6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,Rrady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno – wychowchowaczych w wymiarze do 6 dni dla szkół podstawowych 

oraz 8 dni dla gimnazjum. 

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio: 

a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

8. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych 

dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – 
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wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w 

wyznaczone soboty. 

10. W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, szkoła 

ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowaczo – opiekuńczych.  

11. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości 

udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w dniach 

dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych. 

 

§ 21 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział utworzony z uczniów, którzy 

w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych 

planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami 

dopuszczonymi do użytku szkolnego. 

2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić 

od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W miarę możliwości 

organizacyjnych i kadrowych do placówki przyjmowane są dzieci ze wszystkimi 

rodzajami niepełnosprawności na podstawie prośby rodziców i orzeczenia Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

3. W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują 

niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 2 liczbę uczniów w oddziale można 

obniżyć o 2. 

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów 

w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3. 

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły, a 

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. Szczegółowy rozkład zajęć uczniów kl. I – III 

szkoły podstawowej ustala nauczyciel z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy. 

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 

minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć i przerw w klasach I – III szkoły podstawowej 
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ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

Godzina biblioteczna, świetlicowa, opiekuńcza trwa 60 minut. 

7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia Dyrektor szkoły, do której 

uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

organizuje indywidualne nauczanie. 

8. Dyrektor szkoły dokonuje corocznie podziału oddziałów na grupy na zajęciach 

wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oraz zasad wynikających 

z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania (wychowanie fizyczne, języki obce, 

informatyka). Podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i 

technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia 

mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie 

więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby 

stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy 

podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka 

obcego, 

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku 

zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z 

tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub 

międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów 

integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie 

może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub 

specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. 

Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą 

być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

 

§ 22 
 

1. Szkoła w ramach swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, organizuje w 

miarę swoich możliwości, zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb 
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i możliwości rozwojowych dzieci, a także odrębnymi przepisami prawa. Są to: 

1) zajęcia wychowanie do życia w rodzinie, 

2) lekcje religii i/lub etyki na życzenie rodziców, 

3) nauczanie indywidualne (w razie potrzeby), 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

5) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

6) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

7) zajęcia logopedyczne, 

8) zajęcia socjoterapeutyczne, 

9) zajęcia sportowe, 

10) gimnastyka korekcyjna, 

11) inne, 

12) zajęcia wymienione w podpunktach od „2” do „11” wymagają pisemnej zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

2. Szkoła organizując w/w zajęcia uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów. 

3. Ilość uczniów mogących uczestniczyć w w/w zajęciach określają odrębne przepisy 

szczegółowe. 

 

§ 23 

1. Lekcje religii i etyki będące przedmiotami nieobowiązkowymi są prowadzone dla 

uczniów, których rodzice pisemnie to zadeklarują. Deklaracja nie musi być ponawiana w 

kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmieniona. 

2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii i etyki objęci są zajęciami opiekuńczo – 

wychowawczymi w bibliotece lub świetlicy szkolnej. 

4. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 

diecezjalnego, lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań. 

5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, ma prawo do organizowania 

spotkań z rodzicami swoich uczniów. 

6. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z 

obowiązującymi w szkole przepisami. 

7. Ocena z religii i/lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym. 
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8. Ocena z religii i/lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

9. Ocena z religii i/lub etyki wliczana jest do średniej ocen ucznia uczęszczającego na 

zajęcia religii i/lub etyki. 

10. Uczniowie uczestniczący w lekcjach religii mają prawo do dni wolnych od zajęć 

szkolnych na czas rekolekcji wielkopostnych. W tym czasie opiekę nad nimi sprawują 

nauczyciele religii – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Nadzór pedagogiczny nad  nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności 

z programem prowadzi Dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

§ 24 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

1. Świetlica szkolna otacza opieką uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 

ze względu na dojazd do szkoły lub czas pracy rodziców. Pracą świetlicy kieruje 

kierownik świetlicy powołany przez Dyrektora szkoły za zgodą organu prowadzącego. 

Świetlica pracuje w oparciu o program świetlicy szkolnej i regulamin świetlicy. 

2. Organizację i zasady działania świetlicy określa rozporządzenie MEN z dnia 21 

lutego 1994 r. – z późniejszymi zmianami. 

3. Godziny świetlicy przydziela dyrektor zgodnie z arkuszem organizacyjnym pracy 

szkoły na dany rok szkolny. Nauczyciele pracują w świetlicy szkolnej pełną godzinę 

zegarową. Świetlica jest integralną częścią szkoły przeznaczoną dla zapewnienia 

uczniom zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju zainteresowań, 

uzdolnień i umiejętności. 

4. Opieką świetlicową objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający i zapisani przez 

rodziców uczniowie miejscowi. 

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

powinna przekraczać 25. 

6. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach świetlicy – jadalni i na boisku szkolnym. 

7. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do przywozów i odwozów szkolnych oraz 

do planu lekcji tak, aby zapewnić opiekę przed i po lekcjach wszystkim zapisanym do 

świetlicy wychowankom. 

8. Przed lekcjami uczniowie dojeżdżający przebywają w świetlicy szkolnej i na korytarzu, 

gdzie opiekę sprawują wychowawcy świetlicy. Nad wychowankami oczekującymi na 

autobus wychowawcy świetlicy sprawują opiekę na boisku szkolnym lub w świetlicy. 



26 
 

Uczniowie przechodzą do stojących na placu manewrowym autobusów na wyraźne 

polecenie opiekunów dowozów szkolnych. Dyżury wyznaczone są w tygodniowym 

planie pracy świetlicy. 

9. Program organizacyjny i opiekuńczo – wychowawczy na dany rok szkolny, 

harmonogram pracy świetlicy, plan dowozów i odwozów oraz tygodniowy plan pracy 

świetlicy opracowuje kierownik świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

10. Nauczyciele są zobowiązani do sprowadzenia i przekazania wychowanków 

wychowawcom świetlicy. 

11. Wychowawcy świetlicy pełniący dyżur na ostatniej godzinie, zobowiązani są 

opiekować się uczniami dojeżdżającymi do momentu przekazania ich pod opiekę 

opiekunów autobusów szkolnych. 

12. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia odbierane są przez rodziców lub przez osoby 

przez nich upoważnione. Na samodzielny powrót do domu potrzebne jest pisemna zgoda 

rodziców. 

13. Rodzice, którzy upoważniają inne osoby do odbioru swoich dzieci zobowiązani są do: 

1) złożenia u wychowawcy świetlicy pisemnego upoważnienia, 

2) upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko odbieranego ucznia, dane personalne 

rodziców wraz z aktualnym telefonem kontaktowym, dane personalne osoby 

upoważnionej wraz z jej serią i numerem dowodu osobistego, czytelne podpisy 

rodziców, 

3) upoważnienie musi zostać zaktualizowane w wypadku zmiany w danych 

wymienionych w ustępie13 punkt 2, 

4) upoważnienie przechowywane jest w dokumentacji świetlicy szkolnej. 

14. Nauczyciele świetlicy stale współpracują z pedagogiem szkolnym oraz z wychowawcami 

klas, nauczycielami, rodzicami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków 

dydaktycznych. 

 

§ 25 
 

1. Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

pozalekcyjnej, rozwoju zainteresowań, uzdolnień oraz integracji, a w szczególności do 

jej zadań należą: 

1) zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki i rekreacji, 

2) organizowanie wspólnych zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, 
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3) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas spożywania 

wspólnych posiłków, 

4) wychowanie zdrowotne poprzez kształtowanie nawyków higieny i  kultury osobistej, 

5) rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej, koleżeństwa oraz pomocy innym. 

 

§ 26 
 

1. Świetlica umożliwia uczniom całej szkoły korzystania z dożywiania przez cały rok 

szkolny: 

1) przygotowaniem posiłków zajmują się kucharki, a zaopatrzeniem zajmuje się 

intendentka, 

2) koszt miesięczny posiłków obliczany jest na podstawie cen produktów 

używanych do sporządzania posiłków, 

3) koszt posiłku dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej pokrywa w całości 

MOPS w Pelplinie, 

4) posiłki wydawane są w świetlicy podczas wyznaczonych przerw, 

5) wychowankowie schodzą do świetlicy na posiłek zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

 

§ 27 

1. Dokumentacja świetlicy szkolnej: 

1) program wychowawczy świetlicy szkolnej, 

2) plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, 

3) miesięczne plany pracy, 

4) tygodniowy plan zajęć nauczycieli świetlicy, 

5) grafik dowozów i odwozów, 

6) dzienniki zajęć świetlicowych, 

7) wykazy dzieci dowożonych i dożywianych. 

 

§ 28 
 

1. W szkole tworzy się stanowisko kierownika świetlicy, który kieruje pracą świetlicy. Do 

jego zadań należy: 

1) uzgodnienie z dyrektorem szkoły spraw związanych z organizacją świetlicy, 

2) uwzględnianie różnorodnych potrzeb wychowanków, 
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3) zapewnienie warunków sprawnej współpracy ze środowiskiem, 

4) ustalenie wewnętrznego regulaminu pracy świetlicy, 

5) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy świetlicy, 

6) zapewnienie warunków współpracy świetlicy z nauczycielami, Samorządem 

Uczniowskim i strukturami działającymi w szkole; inspirowanie ich do 

współdziałania w realizacji zadań świetlicy szkolnej, 

7) zapewnienie warunków do realizacji programów wychowawczych; organizowanie 

pracy świetlicy w zakresie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz 

egzekwowanie tych zadań, 

8) informowanie Dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną o działalności świetlicy 

szkolnej podczas rady analitycznej, 

9) współdziałanie z pedagogiem szkolnym w zakresie: należytej opieki  nad 

dzieckiem, profilaktyki niedostosowań społecznych oraz pomocy dziecku, 

10) organizowanie w porozumieniu z Dyrektorem szkoły zastępstw za nieobecnych 

wychowawców świetlicy, 

11) współdziałanie ze środowiskiem w zakresie dokładnego rozpoznania różnorodnych 

potrzeb wychowanków, ich warunków życiowych i zapewnienie, w ramach 

możliwości, pomocy materialnej, zdrowotnej i opiekuńczo – wychowawczej, 

12) wnioskowanie do dyrektora szkoły o należyte wyposażenie, świetlicy i jej zaplecza, 

13) koordynowanie planu dowozów szkolnych. 

 

§ 29 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną. 

2. Funkcję, zadania i organizację biblioteki szkolnej, obowiązki nauczyciela biblioteki 

określa program pracy biblioteki. 

3. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły; służy doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej oraz innych dziedzin. 

4. Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, 

nauczyciele, rodzice oraz inne osoby zgodnie z regulaminem biblioteki. 

5. Biblioteka gromadzi zbiory, wypożycza je poza bibliotekę, prowadzi edukację 

czytelniczą i medialną; realizuje swoje podstawowe funkcje. 
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6. Godziny pracy biblioteki ustalone są w tygodniowym planie zajęć lekcyjnych tak, aby 

umożliwić jak najlepszy dostęp do księgozbioru wszystkim zainteresowanym. 

7. Biblioteka mieści się w oddzielnym pomieszczeniu wyposażonym w odpowiednie meble. 

8. Finansowanie biblioteki szkolnej odbywa się z budżetu szkoły i Rady Rodziców, 

obejmuje zakupy zbiorów i ich konserwację. Księgozbiór aktualizowany jest stosownie 

do potrzeb i możliwości szkoły. Zakupy obejmują lektury szkolne, słowniki, literaturę dla 

dzieci i młodzieży, wydawnictwa popularno – naukowe oraz książki metodyczne. 

9. Biblioteka gromadzi czasopisma i inne  materiały niezbędne do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, a w szczególności: 

1) dokumenty piśmiennicze: wydawnictwa informacyjne, lektury podstawowe 

uzupełniające do języka polskiego, literaturę popularno – naukową, wybrane pozycje 

z literatury pięknej, wybrane wydawnictwa albumowe, czasopisma specjalistyczne i 

pedagogiczne oraz podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy 

nauczycieli, 

2) dokumenty niepiśmienne stanowiące materiały audiowizualne takie, jak: filmy 

dydaktyczne, płyty kompaktowe, dyski komputerowe, materiały wytworzone w 

procesie dydaktycznym szkoły, 

3) księgozbiór ustawiony jest w układzie działowo – alfabetycznym, 

4) zbiory audiowizualne ułożone są w układzie rzeczowym. 

 

§ 30 

1. Do zadań biblioteki należy:  

1) gromadzenie zbiorów służących realizacji zadań szkoły oraz zgodnie z 

zainteresowaniami i potrzebami uczniów. 

2) realizacja zagadnień dotyczących biblioteki w czasie godzin lekcyjnych będących 

zastępstwem za nieobecnego nauczyciela; zajęcia te prowadzi się w salach 

lekcyjnych. 

3) prowadzenie różnorodnych form popularyzacji literatury i inspirujących czytelnictwo. 

4) dbanie o księgozbiór i wyposażenie. 

5) prowadzenie właściwej dokumentacji bibliotecznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

6) planowanie, sprawozdawczość i odpowiedzialność materialna: 

a) opracowanie rocznych planów działalności, 
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b) sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej dla Rady Pedagogicznej, 

c) udział w kontroli księgozbioru (skontrum), 

d) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentowanie pracy biblioteki, 

e) uzgadnianie stanu majątkowego z Dyrektorem szkoły jeden raz w roku, 

f) przejmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki, 

7) realizacja zadań we współpracy z Dyrektorem Szkoły oraz z pracownikami szkoły, 

Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w 

zakresie: 

a) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych, 

b) wymiany doświadczeń i informacji, 

c) realizowania programu dydaktyczno-wychowawczego. 

 

§ 31 

1. Czytelnik ma prawo: 

1) korzystać z całego zbioru na miejscu lub poza biblioteką po zapoznaniu się z 

regulaminem biblioteki, 

2) korzystać z zajęć edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

3) uzyskać pomoc nauczyciela w każdej sprawie związanej z korzystaniem z 

zasobów bibliotecznych. 

2. Czytelnik jest zobowiązany: 

1) szanować wypożyczone przez siebie książki, 

2) zwrócić do biblioteki książki najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wypożyczenia, 

3) odkupić zniszczoną lub zgubioną przez siebie książkę; w przypadku braku na 

rynku, może kupić książkę w równej cenie, ustala to z nauczycielem biblioteki, 

4) zwrócić do biblioteki wypożyczone książki na dwa tygodnie przed zakończeniem 

roku szkolnego. 

 

§ 32 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie zbiorów służących realizacji programu dydaktycznego i 

wychowawczego szkoły oraz zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, 

2) realizacja niektórych zadań edukacji czytelniczej i medialnej, 
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3) prowadzenie różnych form popularyzujących literaturę i inspirujących czytelnictwo, 

4) dba o księgozbiór i wyposażenie biblioteki, 

5) prowadzi właściwą dokumentację, 

6) inwentaryzuje księgozbiór, prowadzi księgę inwentarzową, 

7) sporządza plan pracy biblioteki oraz sprawozdanie z pracy biblioteki, 

8) przekazuje informacje o pracy biblioteki i stanie czytelnictwa Radzie Pedagogicznej 

na posiedzeniu analitycznym, 

9) biblioteka posługuje się pieczątką z napisem: w otoku: Zespół Szkół nr 2 w 

Pelplinie, wzdłuż średnicy – Biblioteka, 

10) biblioteka pracuje w oparciu o regulamin biblioteki. 

 

§ 33 
 

1. W szkole prowadzi się edukację prozdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień dotyczących zapobiegania uzależnieniom. 

2. Za organizację działań wychowawczych i profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży 

oraz przygotowanie nauczycieli do tych zadań odpowiada dyrektor szkoły. 

3. Programy profilaktyczne są realizowane w ramach: 

1) przedmiotów szkolnych, 

2) edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie, 

3) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, 

4) zajęć pozalekcyjnych, 

5) zajęć świetlicowych. 

4. Szkoła, zgodnie z programem wychowawczym i programem profilaktycznym, 

prowadzi działania profilaktyczne oraz interwencyjne wobec dzieci zagrożonych 

uzależnieniem, a w szczególności: 

1) rzetelnie informuje dzieci, rodziców i nauczycieli o szkodliwości uzależnień, 

2) promuje zdrowie psychiczne, zdrowy styl życia i edukację prozdrowotną wśród 

dzieci, rodziców i nauczycieli, 

3) określa zadania wszystkich pracowników szkoły w zakresie profilaktyki i 

pomocy dzieciom zagrożonych uzależnieniem, 

4) wypracowuje procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz 

sposób współdziałania pracowników szkoły z rodzicami, służbą zdrowia i policją w 

sytuacjach interwencji, 
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5) upowszechnia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli informacje o dostępnych 

formach pomocy osobom zagrożonym uzależnieniami oraz możliwościach 

rozwiązywania problemów uzależnień, 

6) organizuje zajęcia profilaktyczne, dostosowując treści i formy zajęć do zachowań 

ryzykownych dzieci oraz stopnia zagrożenia, 

7) współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, 

prozdrowotnych, interwencyjnych, 

8) współpracuje z różnymi instytucjami, w szczególności z organizacjami 

pozarządowymi wspierającymi działalność szkół i placówek w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci, 

9) dokonuje systematycznie oceny efektów podejmowanych działań wychowawczo 

– profilaktycznych, 

10) wspiera dzieci zagrożone uzależnieniem, rozwija ich poczucie własnej wartości, 

motywuje do podejmowania różnych form aktywności, 

11) dostosowuje program profilaktyki do zdiagnozowanych problemów potrzeb, 

warunków i możliwości szkoły oraz oczekiwań dzieci, rodziców i nauczycieli, 

12) współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi 

specjalistycznymi działającymi na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci i 

młodzieży. 

 

§ 34 
 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z 

odrębnymi przepisami.  

 

§ 35 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) ze szczególnych uzdolnień, 
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5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z zaburzeń komunikacji językowej, 

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w 

celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej 

„specjalistami”. 

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

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) dyrektora szkoły, 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, 

5) pielęgniarki szkolnej, 
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6) poradni, 

7) pomocy nauczyciela, 

8) pracownika socjalnego, 

9) asystenta rodziny, 

10) kuratora sądowego. 

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

5) warsztatów, 

6) porad i konsultacji. 

9. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i 

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

10. Klasy terapeutyczne tworzy się według przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. 

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8. 

12. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w 

nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8. 

13. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

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

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 4. 

15. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje 
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się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

16. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. 

17. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w 

czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

18. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. 

19. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w 

uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania 

zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

20. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych i specjaliści. 

21. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym 

ich zainteresowania i uzdolnienia. 

22. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację 

pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u 

uczniów: 

1) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

– ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 

2) lub szczególnych uzdolnień. 

23. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi 

tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

24. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – 

jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

25. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 



36 
 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w §12, 

wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i 

koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w ustępie 26. 

26. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, o których mowa w § 12, Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę 

wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację 

tych form. 

27. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z 

innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub 

innymi osobami, o których mowa powyżej. 

28. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w 

przedszkolu, szkole lub innej placówce, wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z 

uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty. 

29. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona powyżej osobę, której zadaniem 

będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom w szkole. 

30. Zapisy ustępów 23-29 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnienia się także 

zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

31. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o 

których mowa powyżej – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty. 

Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – 
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pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa powyżej. 

32. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, o których mowa powyżej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę 

wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację 

tych form. 

33. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ustępie 31, pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty. 

34. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 

Ustawy o Systemie Oświaty. 

35. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym 

dla ucznia zgodnie z przepisami, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w 

dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami. 

36. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się 

rodziców ucznia. 

37. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w 

szkole rodziców ucznia. 

38. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do 

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

młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

39. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

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

ustalenia stanu mowy uczniów, 

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

zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ IV 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 36 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno 

– technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Prawa i obowiązki pracowników szkoły i pracodawcy  określa Ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r. z późniejszymi zmianami - Kodeks Pracy. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). 
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§ 37 

NAUCZYCIELE 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, którzy prowadzą pracę dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczą. Są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz 

bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków. 

2. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstwa, opieki nad zespołami, 

organizacjami regulują: arkusz organizacyjny szkoły, szkolny program wychowawczy i 

program rozwoju szkoły. 

3. W ramach 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia 

nauczyciel obowiązany jest realizować: 

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

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 

3 lub ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), 

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

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniaj ące potrzeby i zainteresowania uczniów, z 

tym że w ramach tych zajęć: 

a) nauczyciel szkoły jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub 

zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do 

dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie 

liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w 

tygodniu, 

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

doskonaleniem zawodowym 

c) ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2b Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), w ramach innych zajęć 

i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 

ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 

Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w 

przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz 

egzaminie gimnazjalnym w ostatnim roku nauki w gimnazjum.. 

4. Pracownicy administracji i obsługi szkoły zobowiązani są do wspierania nauczycieli 

w pracy wychowawczo – opiekuńczej, w szczególności: 



40 
 

1) kulturalnego i życzliwego traktowania uczniów oraz innych osób przebywających 

na terenie szkoły, 

2) dbania o bezpieczeństwo uczniów, szanowania ich godności osobistej oraz służenia 

im radą i pomocą, 

3) prezentowania postawy godnej do naśladowania przez uczniów. 

5. Nauczyciele i pracownicy szkoły konsekwentnie stosują wprowadzony i 

zaakceptowany przez społeczność szkolną jednolity system reagowania na przemoc i 

agresję rówieśniczą zawarty w programie profilaktycznym szkoły. 

6. Nauczyciele i pracownicy szkoły podejmują interwencję w sytuacjach szczególnych 

zagrożeń pod kierunkiem powołanego w placówce zespołu kryzysowego. W skład 

zespołu wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, 

katecheta, nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. 

7. Nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie procedur 

szkolnych w sytuacji zaistnienia szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. 

 

§ 38 

1. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, czyli: 

a) systematyczna realizacja programu kształcenia i opieki w powierzonych 

przedmiotach, klasach i zespołach, a poprzez to osiąganie w stopniu optymalnym 

celów szkoły, 

b) wybór programu nauczania i podręczników na dany etap edukacyjny, 

c) opracowanie rozkładów materiału w oparciu o Podstawy programowe i wybrane 

programy nauczania, 

d) sumienne przygotowanie się do każdej formy zajęć pod względem 

merytorycznym oraz metodycznym, 

e) wykorzystanie oraz wykonywanie pomocy dydaktycznych, 

f) stosowanie nowatorskich metod i form pracy. 

2) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowania 

uczniów: 

a) systematyczne ocenianie uczniów, jawnie z uzasadnieniem, 

b) opracowanie kryteriów oceniania danego przedmiotu i zapoznanie z nimi 

uczniów oraz rodziców na początku roku szkolnego, 
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c) ocenianie zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

d) decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i końcowej swoich uczniów, 

e) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, 

f) dbałość o poprawność językową uczniów. 

3) dbałość o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny: 

a) nauczyciel przedmiotu odpowiedzialny jest za stan pomocy dydaktycznych i 

sprzętu, który mu powierzono, 

b) samodzielnie wykonuje niektóre pomoce dydaktyczne, 

c) usuwa drobne usterki, względnie zgłasza Dyrektorowi ich występowanie. 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań: 

a) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, 

b) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy, 

c) stosowanie indywidualizacji nauczania, różnicowanie treści i wymagań, 

d) praca dodatkowa z uczniem uzdolnionym (przygotowanie do udziału w 

olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych), 

e) rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie wycieczek 

krajoznawczych i przedmiotowych, 

f) dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów. 

5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów: 

a) organizowanie samopomocy koleżeńskiej, 

b) stosowanie indywidualizacji nauczania, 

c) kierowanie uczniów z opóźnieniami w nauce na zajęcia wyrównawcze w celu 

wyrównania braków niedociągnięć dydaktycznych, 

d) sporządzanie opinii o uczniach kierowanych na badania do poradni 

specjalistycznych, 

e) pełnienie dyżurów nauczycielskich w szkole dla kontaktów z rodzicami. 

6) przestrzeganie zapisów „Systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

wspierania uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w 

Pelplinie”, 

7) udział w zebraniach organizowanyh przez wychowawcę oddziału celem omawiania 

spraw związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychlogiczno 

– pedagogicznej jego wychowankom, 

8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 
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merytorycznej: 

a) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w 

szkole i przez instytucje wspomagające i prowadzące szkołę, 

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

c) uzupełnianie wykształcenia, dokształcanie się i doskonalenie, 

d) uczestnictwo w konferencjach metodycznych, 

e) udzielanie pomocy koleżeńskiej młodym nauczycielom, 

f) praca w zespole przedmiotowym. 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedmiotu, klasy, zespołu, koła lub 

organizacji, którą mu powierzono, 

10) odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów; zadania te zawarte 

są w zadaniach opiekuńczych szkoły, 

11) decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i 

środków dydaktycznych w prowadzonych zajęciach edukacyjnych, 

12) zapoznanie swoich wychowanków z zasadami higieny, poruszania się po drogach, 

regulaminami wewnątrzszkolnymi oraz przypominaniem tych zasad w ciągu roku, 

13) szkolenie uczniów w zakresie bhp w formie instruktaży, pogadanek, spotkań z 

przedstawicielami policji, 

14) odnotowywanie w dziennikach lekcyjnych realizowanych z uczniami szkoleń bhp. 

 

§ 39 

1. Nauczyciel odpowiada służbowo: 

1) przed Dyrektorem szkoły i organem prowadzącym za: 

a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych z zajęć edukacyjnych, które 

prowadzi oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i 

warunków w jakich działa, 

b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych. 

2) przed władzami szkoły cywilnie i karnie za: 

a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na skutek pożaru, 
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c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, przydzielonych 

m u  przez Dyrektora, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i 

zabezpieczenia. 

 

§ 40 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w  sprawie doboru metod, form organizacyjnych, programów, 

podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

2) decydowania o treści programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub 

zespołu, 

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

4) opiniowania oceny zachowania swoich uczniów, 

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

uczniów, 

6) w zakresie organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

7) przed opracowaniem projektu organizacyjnego znać planowany dla niego przydział 

przedmiotów, klas, wychowawstwa, 

8) w miarę możliwości wcześniejszej informacji o konieczności pozostania w szkole po 

zakończeniu swoich zajęć zgodnych z przydziałem godzin, 

9) znać w miarę możliwości tydzień wcześniej termin planowanych konferencji rady 

pedagogicznej, 

10) zawierania umów, za zgodą dyrektora szkoły, z uczelniami lub zakładami 

kształcącymi nauczycieli o odbywaniu praktyk przez studentów tych zakładów lub 

uczelni. 

 

§ 41 

1. Nauczyciel – opiekun/ kierownik wycieczki/ biwaku ma obowiązek: 

1) kierownik: 

a) opracowuje z udziałem uczestników szczegółowy program i harmonogram 

wycieczki oraz wypełnia kartę wycieczki, 

b) opracowuje wraz z opiekunami regulamin wycieczki i zapoznaje z nim 

wszystkich uczestników, 

c) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz 
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sprawuje nadzór w tym zakresie, 

d) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do 

ich spełniania przez wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do jej 

zakończenia, 

e) określa zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu, sprawowania 

opieki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa podopiecznych, 

f) pilnuje, aby wszyscy zaopatrzeni byli w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek, 

zapewnia apteczkę pierwszej pomocy, 

g) organizuje transport, wyżywienie, noclegi dla uczestników wycieczki, 

h) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę/biwak, 

i) dokonuje z uczestnikami oceny odbytej wycieczki/biwaku, 

j) sporządza sprawozdanie merytoryczne i finansowe. 

2) opiekun: 

a) współdziała z kierownikiem w pełnej realizacji programu wycieczki, 

b) pilnuje, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, od chwili rozpoczęcia do zakończenia, 

c) nadzoruje wykonywanie przez uczestników przydzielonych im zadań, 

d) przed wyruszeniem z każdego miejsca sprawdza stan liczbowy przydzielonych 

mu podopiecznych. 

3) kierownik wydaje polecenia uczestnikom, uczestnikom w razie wypadku podejmuje 

decyzje tak, jak Dyrektor szkoły i odpowiada za nie, 

4) podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe, zagrożenie wścieklizną i zagubienie uczestnika, 

5) nie wolno organizować wycieczek w terenie w przypadku złych warunków 

atmosferycznych, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa uczestników, 

6) grupa wychodząca lub wyjeżdżająca musi posiadać apteczkę. 

 

§ 42 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, gry i zabawy 

ogólnorozwojowe, gimnastykę korekcyjną lub inne zajęcia sportowe jest w 

szczególności zobowiązany do: 

1) prawidłowego organizowania zajęć sportowych, stopniowego i właściwego 

dobierania i stosowania materiału ćwiczebnego dostosowanego do sprawności i 
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możliwości uczniów, 

2) dostosowania metod i form prowadzonych zajęć do warunków istniejących w szkole 

oraz do warunków atmosferycznych, 

3) nauczenia uczniów udzielania sobie wzajemnej pomocy w czasie zajęć sportowych, 

wdraża ich do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach 

sportowych, 

4) nie korzystania ze sprzętu sportowego źle zabezpieczonego, uszkodzonego, który nie 

spełnia podstawowych warunków bezpieczeństwa, 

5) wymagania od uczniów odpowiedniego do zajęć ubioru, 

6) zwracania uwagi na zdrowie uczniów przed przystąpieniem do zajęć oraz w trakcie 

ich trwania, 

7) zadbać o aktualne badania lekarskie uczniów przed zawodami sportowymi różnych 

szczebli. 

2. Nauczyciel rowadzący zajęcia przyrody, fizyki, chemii, techniki, informatyki jest 

zobowiązany w szczególności do: 

1) bezpiecznego organizowania ćwiczeń laboratoryjnych lub technicznych, 

2) dostosowania wymagań do możliwości uczniów, 

3) dostosowania metod i form prowadzenia zajęć do warunków istniejących w szkole, 

4) uczyć uczniów udzielania sobie wzajemnie pomocy w czasie zajęć, 

5) wdrażać do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach, 

6) nie korzystać ze sprzętu źle zabezpieczonego lub uszkodzonego, który nie spełnia 

podstawowych warunków bezpieczeństwa, 

7) unormowania regulaminem zasady korzystania ze sprzętu lub pracowni, zapoznać 

z nim uczniów, 

8) zabezpieczenia trucizn oraz innego niebezpiecznego sprzętu i materiałów przed 

bezpośrednim dostępem uczniów, 

9) prowadzenia zeszytu przychodów i rozchodów trucizn, 

10) wyrobienia w uczniach nawyku bezpiecznego posługiwania się sprzętem, 

narzędziami lub materiałem w czasie ćwiczeń laboratoryjnych lub technicznych. 

 

§ 43 

WYCHOWAWCA 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela zwanego 

wychowawcą. W przypadku przydzielenia wychowawstwa klasy rozszerza się zakres 
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zadań, uprawnień i obowiązków nauczyciela. 

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a 

w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów, 

3) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniowskim oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) bliżej poznaje uczniów, ich zdrowie, cechy osobowościowe, warunki rodzinne i 

bytowe, ich potrzeby i oczekiwania, 

3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego rozwijające i inspirujące zespół uczniowski, 

4) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawc, 

5) opracowuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami zadania do szkolnego programu 

wychowawczego, 

6) kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i 

poszanowaniu godności każdego człowieka, 

7) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (ropoznawanie i diagnozowanie 

możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

wychowanków), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec 

klasy, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna  opieka 

(uzdolnionym  oraz uczniom z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

8) wnioskuje o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz 

bierze udział w pracach Zespołu Wspierającego, 

9) współpracuje z rodzicami wychowanków, oddziałową Radą Rodziców: 

a) informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, 

b) angażuje rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, szkoły, 

c) zapoznaje\przypomina uczniom i ich rodzicom zasady oceniania, klasyfikowania i 

promowania zawarte w przepisach MEN, 
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d) zapoznaje\przypomina uczniom i rodzicom Statut szkoły, Konwencję Praw 

Dziecka i inne ważne przepisy związane z życiem szkolnym, 

e) śledzi postępy w nauce swoich wychowanków, 

10) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy każdego ucznia (dzienniki, arkusze ocen, 

świadectwa szkolne i inną dokumentację), 

11) współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą, Poradnią Pedagogiczno – 

Psychologiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w 

rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień, 

12) zwołuje zebrania rodziców swojej klasy nie rzadziej niż 3 razy w roku. 

5. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą określoną w „Systemie 

pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół Nr 2 

im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie”, 

2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne 

zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów, 

3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów, 

4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i 

jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i 

jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związaną z 

edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę 

dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma 

możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej 

udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również 

dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy, 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie, 

6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

wszczęcie postępowania zgodnie z § 4 ust. 16 „Systemu pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Biskupa Konstantyna 

Dominika w Pelplinie”, 
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7) złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do 

uruchomienia w szkole, 

8) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 

upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz 

wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej, 

9) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach, 

10)  informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i postępach ucznia, 

11) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom, 

12) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w 

statucie szkoły, 

13) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i 

psychologicznych oraz dokonania ewaluacji w trakcie i na zakończenie, 

14) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i behawioralnej, 

15) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

 

§ 45 

1. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły w szczególności za: 

1) poziom pracy wychowawczej w swojej klasie, 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

klasy i szkoły oraz programów profilaktycznych, 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w 

trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej, 

4) organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojej klasy, 

5) prawidłowość prowadzenia dokumentacji swojej klasy. 
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§ 46 

1. Wychowawca ma prawo:  

1) współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie 

działań wychowawczych na dany etap edukacji oraz na każdy rok szkolny, 

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologicznej w swojej pracy 

wychowawczej od Dyrektora i instytucji wspierających szkołę, 

3) ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków, 

4) występuje o nagrody i wyróżnienia dla swoich wychowanków do Dyrektora, 

5) występuje do Dyrektora o listy pochwalne czy gratulacyjne dla rodziców swoich 

wychowanków, 

6) występuje do Dyrektora o wyznaczenie zadośćuczynienia za łamanie prawa 

szkolnego przez swoich wychowanków. 

 

§ 47 

1. Zasady powierzania wychowawstwa: 

1) jednemu nauczycielowi powierza się jedno wychowawstwo, 

2) w przypadkach szczególnych, wynikających z organizacji pracy szkoły lub sytuacji 

kadrowej przydziela się dwa wychowawstwa, 

3) każdy oddział powierzony jest opiece wychowawczej jednego nauczyciela i opieka 

ta w miarę możliwości trwa przez jeden etap edukacyjny, 

4) w przypadku zmian organizacyjnych dopuszcza się zmianę nauczyciela wychowawcy, 

5) przydzielając wychowawstwo bierze się pod uwagę: 

a) zaangażowanie w pracę z dziećmi, 

b) efekty wychowawcze uzyskiwane w pracy z dziećmi, 

c) stosunek nauczyciela do uczniów. 

 

§ 48 

1. Praca wychowawcy podlega ocenie ze strony uczniów i ich rodziców. Jeśli ocena ta 

jest krytyczna, to strony zainteresowane mogą wystąpić o zmianę wychowawcy klasy z 

uwzględnieniem zasad odwoławczych. 

2. Tryb odwoławczy wychowawcy klasy: 

1) samorząd klasowy (jeżeli uzgodniono z całą klasą) lub Oddziałowa Radą Rodziców 

(jeżeli uzgodniono z ogółem rodziców danej klasy) występują na piśmie do 
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Dyrektora szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy klasy, 

2) wniosek o odwołanie wychowawcy musi być odpowiednio umotywowany, 

3) Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku musi w tej sprawie zająć 

stanowisko, 

4) rodzice\prawni opiekunowie mogą występować do Dyrektora z umotywowanym 

wnioskiem o przeniesienie do innej klasy, szkoły; wniosek musi mieć formę pisemną, 

5) Dyrektor szkoły na podstawie wniosku podejmuje właściwą decyzję, mając na 

względzie dobro dziecka, 

6) Dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach  powierzyć obowiązki 

wychowawcy innej osobie dla właściwej pracy oddziału i wypełniania obowiązków 

wobec dzieci, mając na uwadze ich dobro, 

7) decyzje Dyrektora w sprawie wychowawstwa klasy są ostateczne. 

 

§ 49 

WICEDYREKTOR 

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

Zasady powoływania i odwoływania wicedyrektora określa art. 37, 38 Ustawy z dnia 7 

września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z 

późniejszymi zmianami). 

2. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 

1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w czasie jego nieobecności, 

2) przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły: szkolnego zestawu 

programów nauczania, wewnętrznego regulaminu oceniania, programu 

wychowawczego szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, kalendarza 

szkolnego, 

3) Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor szkoły. 

 

§ 50 

PEDAGOG SZKOLNY 

1. W szkole jest zatrudniony nauczyciel – pedagog szkolny. 

2. Nauczyciel pedagog szkolny jest członkiem Rady Pedagogicznej. 

3. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga szkolnego sprawuje Dyrektor szkoły. 

4. Zadania ogólnowychowacze: 



51 
 

1) dokonywanie okresowej sytuacji wychowawczej szkoły, 

2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego uczniów, 

3) dokonywanie badania dojrzałości szkolnej przy współpracy z poradnią, 

4) udzielanie pomocy rodzicom ułatwiającej rozwiązywanie przez nich trudności w 

wychowywaniu własnych dzieci, 

5) współudział w opracowywaniu szkolnego programu wychowawczego, 

6) koordynowanie działań wychowawczych w szkole. 

5. Zadania z zakresu profilaktyki wychowawczej: 

1) rozpoznawanie warunków dotyczących życia i nauki uczniów sprawiających trudności 

w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

2) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i 

pomocy wychowawczej, 

3) rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających 

szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, 

4) stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej 

możliwości udziału w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, 

5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 

6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na 

uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. 

6. Zadania korekcyjno – wyrównawcze: 

1) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach 

szkolnych uczniom napotykającym trudności w nauce, 

2) organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikro defektów i 

zaburzeń rozwojowych, 

3) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego. 

7. Indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna: 

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających 

się na tle niepowodzeń szkolnych, 

2) udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 

nieporozumień rodzinnych, 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 

rówieśniczych i środowiskowych, 
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4) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży szkolnej. 

8. Pomoc materialna: 

1) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, 

kalekim i przewlekle chorym, z rodzin patologicznych, wielodzietnych, mających 

trudności materialne, 

2) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin w trudnych warunkach 

materialnych, 

3) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek 

opieki całkowitej. 

9. Organizacja pracy pedagoga szkolnego. W celu realizacji zadań pedagog powinien: 

1) posiadać roczny plan pracy wynikający z zadań, uwzględniający konkretne potrzeby 

opiekuńczo-wychowawcze szkoły i środowiska, 

2) zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim 

zarówno uczniów i ich  rodziców, 

3) współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, 

służbą medyczną, radą rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

4) współdziałać z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi organizacjami i 

instytucjami działającymi w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i 

wychowania, 

5) składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności 

wychowawczych występujących wśród uczniów, 

6) prowadzić następującą dokumentację: 

a) roczny plan pracy, 

b) dziennik pracy, w którym rejestruje wykonane czynności, 

c) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy 

korekcyjno – wyrównawczej, kształcenia specjalnego. 

 

§ 51 

LOGOPEDA SZKOLNY 

1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel – logopeda. 

2. Nauczyciel logopeda jest członkiem Rady Pedagogicznej. 

3. Bezpośredni nadzór nad pracą logopedy sprawuje Dyrektor szkoły. 

4. Zadania logopedy szkolnego: 
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1) badania przesiewowe uczniów, w szczególności z oddziałów I – III szkoły 

podstawowej, 

2) przygotowywanie podbudowy anatomiczno – fizjologicznej (ćwiczenia 

usprawniające), 

3) wywoływanie głosek, 

4) automatyzacja głosek, 

5) opanowanie wymowy głosek, 

6) organizacja sytuacji sprzyjających i wspomagających pracę nad wymową, 

7) ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową, 

8) ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, 

9) ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, 

10) ćwiczenia służące kształtowaniu świadomości fonologicznej. 

5. Przestrzeganie regulaminu i dyscypliny pracy. 

6. Prowadzenie terapii logopedycznej. 

7. Konsultacje i porady dla rodziców. 

8. Wykonywanie zadań wynikających z organizacji pracy szkoły i zadań zleconych przez 

Dyrektora szkoły. 

 

§ 52 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 

mogą utworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora szkoły, 

przewodniczący zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobu realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a 

także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów  oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 

warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 
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5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

 

§ 53 

NAUCZYCIEL – OPIEKUN STAŻU 

1. Zadania nauczyciela – opiekuna stażu: 

1) Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego nauczycielowi, którym się 

opiekuje oraz zawarcie z nim kontraktu. 

2) Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego poprzez: 

a) obserwację i analizę zajęć stażysty, 

b) prezentacje własnych zajęć, 

c) pomoc w doskonaleniu, 

d) zapoznanie stażysty ze szkołą, 

e) zapoznanie stażysty z dokumentacją i przepisami, 

f) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów 

ustalonych w kontrakcie z nauczycielem, wyników realizacji planu rozwoju 

zawodowego, postępów w rozwoju kompetencji szkolnych, sposobu dokumentacji 

dorobku zawodowego opinii Rady Rodziców, 

g) udział w pracach komisji kwalifikacyjnej: udział w przygotowaniu dokumentacji, 

udział w rozmowie kwalifikacyjnej, udział w ustaleniu akceptacji bądź braku 

akceptacji dla nauczyciela stażysty. 

 

ROZDZIAŁ V 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 54 

1. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły ustalane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przyjmowania uczniów do szkół (Dz. U. 2004 

nr 26, poz. 232 wraz z późniejszymi zmianami). spełniania obowiązku szkolnego. 

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lub 6 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także 

dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły 

zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku 
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Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami). 

3. Do klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci i 

młodzież zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

4. Dzieci i młodzież zamieszkałe poza obwodem  szkoły  przyjmuje się do I klasy szkoły 

podstawowej oraz I klasy gimnazjum na podstawie decyzji dyrektora, gdy szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

5. Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen 

wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach 

określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów, 

3) w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek 

szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z późniejszymi 

zmianami), 

4) w przypadku zmiany typu szkoły, profilu klasy lub ubiegania się o przyjęcie do klasy 

wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia, 

5) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

6. Do szkoły przyjmuje się cudzoziemców na takich samych warunkach i w takim samym 

trybie jak obywateli polskich. 

7. W sytuacji, gdy cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie do szkoły nie jest w stanie 

przedstawić żadnego dokumentu potwierdzającego uczęszczanie lub ukończenie 

określonego etapu edukacji za granicą, zostaje on przyjęty do szkoły i zakwalifikowany 

do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy 

kwalifikacyjnej, którą przeprowadza dyrektor, w razie potrzeby z udziałem nauczycieli. 

Jeśli to konieczne, egzamin przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się 

cudzoziemiec. 

8. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się obywateli polskich, którzy 

ukończyli   klasę,  dany  etap  edukacyjny  za  granicą   lub  szkołę  dla  dzieci   obywateli  
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polskich czasowo przebywających za granicą – na podstawie przedstawionego 

Dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego za granicą i ostatniego 

świadectwa wydanego w Polsce, jeśli uczeń takie posiada. 

9. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie 

sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

10. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas; przyjęcie do szkoły 

ucznia spoza jej obwodu szkolnego wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której 

obwodzie uczeń mieszka. 

11. Na wniosek rodziców oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego. 

12. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na 

podstawie zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu. 

13. Kształcenie obowiązkowe trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do końca roku 

szkolnego, w którym kończy 18 lat. 

14. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego, może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

15. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) dziecka. 

16. Na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej szkoła organizuje 

nauczanie indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiając dziecku, 

które nie może chodzić do szkoły, spełnianie obowiązku szkolnego lub organizuje je na 

terenie szkoły, umożliwiając dziecku jak najszerszy kontakt z rówieśnikami i klasą oraz 

udział w życiu szkoły. 

 

§ 55 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Statut szkoły określa prawa i obowiązki ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w 

Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w 

Konwencji o Prawach Dziecka: 
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a) życia i rozwoju, uczeń zdolny ma prawo do indywidualnego toku lub programu 

nauki, dziecko z trudnościami w nauce powinno mieć zapewnioną pomoc w tym 

zakresie, 

b) wolności wypowiedzi i wyrażania swoich poglądów i opinii, 

c) ochrony zdrowia, 

d) nauki, uczniowie mają prawo do swobodnego udziału w zajęciach lekcyjnych, 

dostępu do biblioteki szkolnej itp., 

e) informacji, 

f) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bhp, 

g) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

h) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

i) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, 

j) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

k) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

l) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

m) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 

n) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

o) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych w 

obecności nauczyciela, 

p) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się 

w organizacjach działających w szkole. 

2) W przypadku naruszenia praw ucznia tryb składania przez niego skargi odbywa 

się w następującej kolejności: 

a) wychowawca klasy, 

b) dyrektor szkoły, 

c) rada pedagogiczna, 

d) kurator oświaty, 



58 
 

e) komitet ochrony praw dziecka. 

 

§ 56 

1. Do głównych obowiązków ucznia należy: 

1) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

2) należyte przygotowanie się do zajęć, 

3) niezakłócanie przebiegu lekcji przez niewłaściwe zachowanie, 

4) przedstawienie, w określonym terminie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności 

na zajęciach edukacyjnych, w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia 

rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności, 

5) dbanie o schludny wygląd, noszenie jednolitego stroju uczniowskiego – mundurek 

szkolny, 

6) przestrzegania zakazu noszenia biżuterii, z wyjątkiem niewielkich kolczyków „przy 

uchu” oraz zakazu noszenia jakiejkolwiek biżuterii na lekcjach wychowania 

fizycznego, 

7) przestrzegania całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych i innych 

sprzętów elektronicznych na terenie szkoły, 

8) w przypadku złamania w/w zakazu nauczyciel ma prawo: 

a) odebrać taki sprzęt elektroniczny z wyjątkiem telefonu komórkowego, a następnie 

oddaje go jedynie rodzicom ucznia, po ich osobistym zgłoszeniu się do szkoły, 

b) odebrać telefon komórkowy uczniowi na czas lekcji i położyć go w widocznym 

miejscu na biurku (ławce), 

c) nauczyciel ma obowiązek opisać całe zdarzenie w dzienniku. W przypadku 

stwierdzenia popełnienia przez ucznia za pomocą sprzętu elektronicznego czynu 

zabronionego nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły, 

9) właściwe zwracanie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów, 

10) odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 

11) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole: 

a) przeciwdziałania wszelkim przejawom nietolerancji, przemocy, brutalności i 

wulgarności, 

b) wystrzegania się wszelkich szkodliwych dla zdrowia nałogów, 

c) podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, 

ustaleniom innych organów szkoły oraz regulaminom wewnętrznym. 
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§ 57 

1. W stosunku do uczniów stosowane będą następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy klasy, 

2) pochwała opiekuna organizacji szkolnej, 

3) wyróżnienie przez dyrektora szkoły na apelu, 

4) pisemna pochwała skierowana do rodziców ucznia, 

5) nagroda rzeczowa: książka, puchar dyrektora szkoły. 

2. Szczególną nagrodą w szkole są przyznawane wyróżnienia „Dominik”. Zasady 

przyznawania wyróżnienia „Dominik” określa oddzielny regulamin. 

 

§ 58 

1. W stosunku do uczniów stosowane będą następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie i nagana Dyrektora szkoły, 

3) zawieszenie ucznia w prawach do korzystania z rozrywki i imprez organizowanych 

przez szkołę oraz zakaz reprezentowania szkoły w środowisku, 

4) przeniesienie do innej klasy, 

5) przeniesienie do innej szkoły (opiniuje Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, 

Rada Rodziców) – stosownie do obowiązującego prawa. Przeniesienie ucznia do innej 

szkoły następuje w przypadku: 

a) postępowania wywierającego szkodliwy wpływ na innych uczniów, dopuszczanie 

się czynów sprzecznych z prawem, 

b) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów i 

pracowników szkoły. 

 

§ 59 

1. Szkoła będzie informowała rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Uczeń i rodzice mają prawo odwołania 

się w ciągu  trzech  dni  do  dyrektora  szkoły  od  udzielonej  nagrody  lub  kary.  W  

przypadku negatywnego rozstrzygnięcia wniosku w tej sprawie – mają prawo odwołać 

się od tej decyzji za pośrednictwem sekretariatu szkoły, do Kuratora Oświaty lub organu 

prowadzącego szkołę. 
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ROZDZIAŁ VI 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW  

  

§ 60 

INFORMACJE WSTĘPNE  

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępu w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 

podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

statucie szkoły. 

4. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  oraz 

postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

5. 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 oceniania zachowania, 
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3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny zachowania, według skali i w formach 

przyjętych w danej szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 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. 

 

§ 61 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA 

1. Szczegółowe zasady szkolnego systemu oceniania od klasy IV oparte są na 

wyodrębnionych dziedzinach aktywności uczniów w ramach danych zajęć edukacyjnych. 

2. Każdy nauczyciel opracowuje przedmiotowy system oceniania, w którym określa zasady 

oceniania i kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów. 

3. Ogólne kryteria oceniania: 

1) celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) perfekcyjnie opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w sytuacjach problemowych, 

proponuje nietypowe rozwiązania, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych lub innych na różnych szczeblach. 

2) bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową 

nauczania przedmiotu oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w 

sytuacjach problemowych wynikających z podstawy programu, potrafi wykorzystać 

zdobytą wiedzę w nowych, nietypowych sytuacjach. 

3) dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował w pełni wiadomości określone podstawą programową, 



62 
 

b) poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, wykonuje samodzielnie typowe zadania 

praktyczne lub teoretyczne wiadomości i umiejętności te mogą być pośrednio 

użyteczne w życiu pozaszkolnym i ewentualnej pracy zawodowej. 

4) dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w 

dowolnej klasie na poziomie podstawowym oraz wykonuje typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

b) są to wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, bezpośrednio 

użyteczne w życiu codziennym i całkowicie niezbędne w dalszej nauce. 

5) dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) otrzymuje uczeń, który wykazuje braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych podstawą programową, lecz braki te nie przekreślają możliwości 

opanowania wiedzy podstawowej z danego przedmiotu w dalszym toku nauki oraz 

rozwiązuje teoretyczne lub praktyczne zadania o niewielkim stopniu trudności, 

b) są to wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi świadome korzystanie 

z lekcji. 

6) niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu 

podstawy programowej, zaś braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiadomości, ponadto nie potrafi rozwiązać elementarnych zadań teoretycznych i 

praktycznych. 

4. Uczeń począwszy od klasy IV może otrzymać promocję z wyróżnieniem. 

5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji 

średnią stopni wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, łącznie z 

religią, określonych szkolnym planem nauczania 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z 

zachowania. 

 

§ 62 

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

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
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2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 63 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 64 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę pisemnie w ciągu 7 dni. 

3. Wszystkie kontrolne prace pisemne ucznia pozostają, w dokumentacji nauczyciela do 31 

sierpnia danego roku szkolnego. Sprawdzona i oceniona pisemna praca kontrolna jest 

udostępniana uczniowi i/lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w 

obecności nauczyciela i może zostać wydana tylko rodzicom (prawnym opiekunom) 

ucznia w formie: ksero, zdjęcia lub skanu wyłącznie po wcześniejszym udostępnieniu 

uczniowi i/lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w obecności 

nauczyciela. 

 

§ 65 

ODRĘBNE KRYTERIA WSO 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
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potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 

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

określony w tej opinii. 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 

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

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

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

7. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.6, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 66 

OCENIANIE, KLASYFIKACJA I PROMOCJA KLAS I-III SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen z 

zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania. 
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2. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu 

w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

3. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 10 i ust. 11. 

4. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. 

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

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

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

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

6. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym  mowa w odrębnych 

przepisach. 

10. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

11. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 10, 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 



66 
 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

12. W klasie I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania jest oceną 

opisową za wyjątkiem oceny klasyfikacyjnej z religii/etyki, która jest ustalona wg skali 

celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

13. Ocenianie bieżące polega na ocenie postępów edukacyjnych uczniów w skali literowej od 

A – D. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań: 

A: poziom wysoki: uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych 

sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach, 

proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań. 

B: poziom średni: uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych 

wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a 

wskazane błędy potrafi poprawić. 

C: poziom zadowalający: uczeń , stosując zdobyte wiadomości , rozwiązuje łatwe 

zadania. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim 

stopniu trudności. 

D: poziom niski: uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w 

swoich działaniach i w rozwiązaniu zadań, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim 

stopniu trudności. 

 

§ 67 

OCENIANIE, KLASYFIKACJA I PROMOCJA KLAS IV-VI SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu 

styczniu w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w 

szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
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rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali, o której mowa w ust.23 i § 70 ust. 9. 

4. Co najmniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 

wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja 

przekazywana jest za pomocą dziennika elektronicznego lub w formie pisemnej. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

7. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii 

nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym  mowa w odrębnych 

przepisach. 

8. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na posumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 

uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

9. 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 ust.10 oraz  ust. 28. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
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wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

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

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

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

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

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

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

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

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje 

z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

14. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 9, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej  i powtarza klasę , z zastrzeżeniem  ust. 10. 

15. Uczeń kończy szkołę: 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego 

typu, z uwzględnieniem ust 13, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  ust. 28, 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu z zastrzeżeniem 

§ 72 ust. 12. 

16. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 30. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust 30 i § 69 ust. 1. 
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19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 30. 

20. Rodzice są informowani przez wychowawcę o osiągnięciach swoich dzieci na zebraniu 

klasowym (minimum 3 razy w roku szkolnym) i otrzymują do wglądu dokumentację 

opracowaną przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, informacje o postępach i 

brakach z danego przedmiotu, stymulację do dalszego rozwoju ucznia. 

21. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę z zachowania wychowawca klasy. 

22. Każdy nauczyciel opracowuje przedmiotowy system oceniania, w którym określa zasady 

oceniania i kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów. 

23. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV 

ustala się w stopniach według następującej skali: 

- celujący – 6 

- bardzo dobry – 5 

- dobry – 4 

- dostateczny – 3 

- dopuszczający – 2 

- niedostateczny – l  

24. Ocena bieżąca może być oceną  punktową – wyrażoną w postaci ilości punktów 

uzyskanych w danej formie sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Sposób 

przeliczania punktów na ocenę śródroczną i roczną określają przedmiotowe systemy 

oceniania. 

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

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

26. W bieżącym ocenianiu skala od l do 6 zawiera również plusy i minusy.  

27. Stopnie podsumowujące dany okres klasyfikacyjny w dziennikach, arkuszach ocen na 

świadectwach wpisywane są w pełnym brzmieniu (np. celujący). 

28. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej 

dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. 

29. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, 

       a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 



70 
 

30. 1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

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

ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3) sprawdzian, o którym mowa w pkt 2, lit. a przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 

4) w skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: dyrektor szkoły 

albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch 

nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: dyrektor szkoły albo 

nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji,  wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, jeżeli jest 

zatrudniony w szkole, psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, przedstawiciel 

samorządu uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 

5) nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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6) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej  

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

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 69 ust. 1. 

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

a) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, 

termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz 

ustaloną ocenę, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin 

posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z 

uzasadnieniem.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

c) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9) Przepisy ust. 30 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. 

31. Ustala się ogólne formy sprawdzania postępów edukacyjnych uczniów: 

1) odpowiedź ustna, 

2) praca pisemna: 

a) kartkówka - krótka niezapowiedziana forma pisemna obejmująca zakres co 

najwyżej trzech ostatnich zajęć dydaktycznych, 

b) sprawdzian-obejmuje większą patrię materiału, jest zapowiadany, 

c) praca klasowa - obejmuje większą partię materiału, jest zapowiedziana z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, oraz poprzedzona co najmniej jedną lekcją 

powtórzeniową; praca klasowa trwa co najmniej jedną lekcję, 

3) praca domowa, 

4) praca na lekcji, 

5) inne formy aktywności wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych  
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32. Terminy prac klasowych i sprawdzianów, które powinny być wcześniej zapowiedziane 

(przynajmniej jeden tydzień), muszą byś skorelowane, aby w danym dniu była tylko 

jedna praca klasowa lub tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia najwyżej trzy prace 

klasowe lub trzy sprawdziany. 

33. Uczeń, ma prawo do poprawy oceny, którą uzyskał ze sprawdzianu lub pracy klasowej w 

terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

§ 68 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY  

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej  

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

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

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się  oceny zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej obejmującej treści 

danego przedmiotu z całego roku szkolnego. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, 



73 
 

zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3, 4 i 5 pkt 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 - skład 

komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, 

5) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 69 

EGZAMIN POPRAWKOWY  

 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej  i powtarza klasę . 

 

§ 70 

OCENA ZACHOWANIA 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad    

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 

oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca 

klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacja ta powinna być przekazana uczniom i na 

lekcji wychowawczej na 7 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. Wszelkie 

informacje na temat oceny z zachowania oraz uwag negatywnych i pozytywnych są na 

bieżąco umieszczane w iDzienniku. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, 

uwzględniając szczegółowe kryteria ocen z zachowania po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

5. .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, 
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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. 

6. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 

zachowania są ocenami opisowymi. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

9. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej 

skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6)  naganne. 

10. Kryteria szczegółowe skali ocen: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, 

b) jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla wszystkich uczniów w szkole, 

c) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 

uczniów, a także w swoim otoczeniu, prezentuje taką postawę na wszystkich 

zajęciachorganizowanych przez szkołę, 

d) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

e) nosi stroje i ubiory zgodnie z wymaganiami szkoły, 

f) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez 

nauczycieli, 

g) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności 

h) spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 
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i) dąży do rozwijania własnych zainteresowań, zdolności na miarę możliwości 

stwarzanych przez szkołę, 

j) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

k) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia, 

l) nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków i 

środków, 

m)  odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia), 

n) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa, 

o) zawsze chodzi we właściwym obuwiu na terenie szkoły, 

p) podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy w formułowaniu 

tematu, aktywnie uczestniczy w kluczowych etapach jego realizacji, 

q) nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych bez zgody 

nauczyciela wychowawcy bądź pedagoga, 

r) nie korzysta z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły, 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce, 

b) na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i 

uczniów, na wszystkich zajęciach organizowanych w szkole, 

c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

d) nosi stroje i ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przepisami statutu szkoły 

(patrz: prawa i obowiązki ucznia), 

e) dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu 

przez nauczycieli, 

f) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

g) dba o zdrowie i higienę, 

h) nie ulega nałogom, 

i) nie używa wulgarnego słownictwa, 

j) pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając 

członków zespołu, 

k) nie korzysta z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły, 

l) nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych bez zgody 

nauczyciela wychowawcy bądź pedagoga, 
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3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) dobrze spełnia szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce, 

b) jest kulturalny wobec uczniów i wszystkich pracowników szkoły, 

c) bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

d) w semestrze nie ma więcej niż 5 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, 

e) ma w semestrze nie więcej niż 3 spóźnienia usprawiedliwione i to tylko na swoje 

pierwsze zajęcia lekcyjne, 

f) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

g) dba o zdrowie i higienę, 

h) nie ulega nałogom, 

i) nie używa wulgarnego słownictwa, 

j) w semestrze nie może otrzymać więcej niż 3 uwagi negatywne, 

k) prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, 

reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu, 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Kodeksem Ucznia i 

statutem szkoły (patrz: prawa i obowiązki ucznia), 

b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec osób dorosłych i kolegów, 

c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, 

d) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

e) przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia 

(czystość, stosowny ubiór, niestosowanie makijażu), 

f) nie ulega nałogom oraz nie namawia do nich kolegów, 

g) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

h) nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, 

i) w semestrze ma nie więcej niż 18 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych, 

j) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, 

k) wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarza 

mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub 

konfliktów w zespole, 

l) w semestrze nie może otrzymać więcej niż 9 uwag negatywnych 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Kodeksem Ucznia i statutem 

szkoły, 
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b) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 

c) znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi, 

d) nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia, 

e) nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach szkolnych i 

imprezach organizowanych przez szkołę, 

f) nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków, 

g) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, 

h) w semestrze ma więcej niż 18 godzin nieusprawiedliwionych godzin, 

i) wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie i konflikty, 

j) niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

k) stosuje szantaż lub zastraszenie, 

l) ulega nałogom; bardzo często nie zmienia obuwia na szkolne, 

m) często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub 

odmawia współpracy, co ma wpływ na przebieg przyjętego przez zespół 

harmonogramu pracy i wiąże się ze zwiększeniem obowiązków innych członków 

zespołu projektowego, 

n) w semestrze otrzymał więcej niż 9 uwag negatywnych, 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

b) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 

c) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą i nauczycielami, 

d) działa w nieformalnych grupach takich, jak bandy młodzieżowe, gangi, sekty, 

e) ulega nałogom oraz namawia do tego innych, 

f) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych, 

g) popełnił przestępstwo, jest odnotowany przez policję, 

h) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków 

mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projekty, a jego postawa była 

lekceważąca do członków zespołu, jak i opiekuna. 

11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna. 

12. Uczeń lub jego rodzice mają prawo zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 
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1) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji, 

2) w skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole 

inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, 

wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel 

rady rodziców, 

3) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

4) z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 71 

PROJEKT EDUKACYJNY 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania: 

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 
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6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

warunkach realizacji projektu edukacyjnego. 

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w 

realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji 

projektu edukacyjnego. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 72 

SPRAWDZIAN NA ZAKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ             

I EGZAMIN PRZEPROADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI            

W GIMNAZJUM 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania 

umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych 

przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”. 

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, 

2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego - 

ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany 

dalej „egzaminem gimnazjalnym”. 

3. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym 

przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
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4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do 

sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii 

publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej 

lub niepublicznej poradni specjalistycznej. 

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu 

gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia 

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym 

poradnię specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny. 

7. Rodzice (opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w  terminie do 

dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub 

egzamin gimnazjalny. 

8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego 

w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

9. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych 

przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych 

sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu 

lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.  

10. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa 

w ust.9, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części 

egzaminu najwyższego wyniku. 

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

egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie 

albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym 

terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 

sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 
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12. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego 

egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego 

egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) ucznia. 

13. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do 

20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub 

gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym 

roku. 

14. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przez dyrektora OKE 

zespół egzaminatorów. 

15. Zaświadczenie, o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, 

dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

16. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów 

jest ostateczny. 

 

 

§ 73 

EWALUACJA SYSTEMU OCENIANIA 

1. Weryfikacji efektywności przyjętego systemu oceniania dokonuje się według potrzeb. 

2. W ciągu każdego roku pracy zbierane są informacje o wybranych elementach systemu 

oceniania. 

3. Informacje gromadzone są za pomocą ankiet, sondaży, obserwacji, rozmów, analizy 

dokumentacji nauczania. 

4. Informacje zbierane są od nadzoru pedagogicznego, nauczycieli, rodziców, uczniów. 

5. Etapem końcowym weryfikacji będzie wprowadzenie zmian do wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania na podstawie analizy zebranych informacji przez powołany do tego 

celu zespół nauczycieli. 
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ROZDZIAŁ VII 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

§ 74 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i 

szkole, informacji takiej udzielają wychowawcy poszczególnych klas na klasowych 

zebraniach rodziców, 

2) zapoznania się z obowiązującymi programami nauczania i wychowania, szkolnym 

systemem oceniania, statutem szkoły, programem wychowawczym, programem 

profilaktycznym, regulaminem praw i obowiązków ucznia, innowacjami i innymi 

regulaminami określającymi zasady pracy szkoły, 

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

postępów i ewentualnych przyczyn trudności w nauce, informacji tych udzielają 

wychowawcy klas oraz nauczyciele uczący w danej klasie, na tzw. wywiadówkach, 

spotkaniach podczas dni otwartych lub w czasie indywidualnych kontaktów z 

rodzicami, informacje są również dostępne poprzez dziennik elektroniczny, 

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

dziecka, 

5) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw 

szkoły, za pośrednictwem Rady Rodziców, 

6) organizowania spotkań doraźnych z wychowawcą i innymi nauczycielami z własnej 

inicjatywy, 

7) aktywnej działalności w organach Rady Rodziców, 

8) zgłoszenia zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w trybie i terminach określonych w 

wewnątrzszkolnym regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w 

przypadku uznania, że śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych i zachowania jego dziecka została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Formy umożliwiające kontakt rodziców ze szkołą: 

1) dni otwartej szkoły, 

2) zajęcia otwarte, 

3) dyżury nauczycielskie w wyznaczonych godzinach lub poza nimi, jeśli zachodzi taka 

potrzeba, 
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4) zebrania organizowane przez wychowawców, 

5) na imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę, 

6) indywidualny kontakt z Dyrektorem szkoły w czasie pracy szkoły. 

3. Obowiązki rodziców:  

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającemu 

obowiązkowi szkolnemu do szkoły, w tym złożyć  stosowne dokumenty w 

sekretariacie szkoły, 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne z wyjątkiem 

przypadków określonych odrębnymi przepisami. Przez niespełnienie tego obowiązku 

rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co 

najmniej 50 % obowiązkowych zajęć, 

3) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły, w 

obwodzie, w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego i rocznego 

przygotowania przedszkolnego spełnianego w sposób określony w artykule 16 ustęp 

5b Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o  systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 

pozycja 425 wraz z późniejszymi zmianami), 

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunki nauki 

określonych w zezwoleniu, o którym mowa w artykule 16 ustęp 8 Ustawy z dnia 7 

września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 wraz z 

późniejszymi zmianami), 

5) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

6) zapewnienie dziecku potrzebnych podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, 

obuwia na zmianę oraz odpowiedniego stroju, 

7) do usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka na zajęciach: 

a) pisemnie następnego dnia po okresie nieobecności, najpóźniej do najbliższej 

godziny z wychowawcą, 

b) jeżeli nieobecność ucznia trwała dłużej niż 14 dni rodzice ucznia powinni dołożyć 

starań, aby przedstawione usprawiedliwienie potwierdzało obowiązek regularnego 

uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne zgodnie z zapisem ust. 3 pkt.2, 

c) usprawiedliwienie ma formę pisemną – w dzienniczku ucznia (może być 

przekazane osobiście przez rodzica lub przez ucznia), 

d) usprawiedliwienie zawiera imię i nazwisko ucznia, datę lub przedział czasowy 

nieobecności, przyczynę nieobecności oraz czytelny podpis rodzica, 
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8) rodzice chcąc zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych, zobowiązani są do pisemnego 

zwolnienia, które zawiera: 

a) imię i nazwisko ucznia, datę zwolnienia oraz przedział czasowy zwolnienia, 

b) czytelny podpis rodzica, 

9) rodzic przedstawia osobiście lub poprzez ucznia zwolnienie wychowawcy, a w 

sytuacji nieobecności wychowawcy, nauczycielowi, z którym uczeń będzie miał 

pierwszą w danym dniu lekcję. W dzienniku lekcyjnym nauczyciel lub wychowawca 

klasy odnotowuje zwolnienie, 

10) nauczyciel zwalniający ucznia niezwłocznie przekazuje tę informację wychowawcy 

klasy wraz z dzienniczkiem ucznia, 

11) prośba rodzica przekazana ustnie lub telefonicznie nie jest podstawą do zwolnienia lub 

usprawiedliwienia, 

12) rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielowi wychowania fizycznego 

pisemnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania 

określonego typu ćwiczeń, jeśli takie przeciwwskazania występują, 

13) pokrywanie kosztów związanych ze szkodami spowodowanymi na terenie szkoły 

poprzez celowe działanie dziecka lub jego nieodpowiednie zachowanie, 

14) pokrywanie kosztów składki ubezpieczenia (jeśli rodzic wyraża chęć ubezpieczenia 

dziecka), kosztów wycieczek, biwaków i innych imprez odpłatnych, na które 

wyrazili zgodę, 

15) wypisywanie oświadczeń związanych z uczestnictwem dzieci w imprezach po 

lekcjach, 

16) wyrażanie zgody na piśmie na uczestnictwo dziecka w zajęciach z religii, 

17) regularnego uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach, 

18) zgłaszania się na wezwania wystosowane przez Dyrektora szkoły, pedagoga 

szkolnego, nauczyciela i wychowawcę ucznia, 

19) respektowanie orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych 

specjalistycznych, 

4. Szkoła oczekuje od rodziców współpracy w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki w odniesieniu do własnych dzieci i uczniów całej szkoły oraz wspierania 

szkoły w jej działaniach wychowawczych i opiekuńczych, kontaktowania się z 

wychowawcą klasy w celu uzyskania bieżących  informacji dotyczących zachowania, 

frekwencji i postępów w nauce swojego dziecka. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 RREKRUTACJA 

§ 75 

1.    Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci    

       zamieszkałe w  obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia  dokonanego   w miesiącu     

       marcu       przez rodzica lub prawnego opiekuna złożonego w  sekretariacie szkoły. 

2.    Dzieci zamieszkałe poza obwodem  szkoły  przyjmuje się do I klasy    

       szkoły podstawowej na podstawie decyzji dyrektora, gdy szkoła dysponuje wolnymi    

       miejscami, po przeprowadzeniu postępowania   rekrutacyjnego: 

      1) rodzic lub prawny opiekun dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły składa     

          wniosek o przyjecie dziecka do szkoły w miesiącu marcu  w sekretariacie szkoły, 

      2) w przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów)    

           o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż   

           liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z   

           uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów: 

           a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (4 pkt.), 

                                       b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (3 pkt.), 

           c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający   

               rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu   należytej opieki (2 pkt.), 

                                       d) inne przyczyny (1 pkt), 

      3) w   przypadku takiej samej liczby punktów przy ograniczonej ilości  miejsc, ostateczna     

          decyzja w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły należy do     

          dyrektora szkoły. 

3.   Lista dzieci zakwalifikowanych do szkoły podstawowej zostanie upubliczniona w dniu 10     

      kwietnia br. 

4.   Ostateczna lista dzieci przyjętych do I klasy szkoły podstawowej    

      zostanie upubliczniona w dniu 6 maja  br. 

5.   Do klasy I gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w   

      obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia w dokonanego przez  rodzica lub    

      prawnego opiekuna złożonego w sekretariacie szkoły w terminach określonych przez   

     Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

6.  Dzieci zamieszkałe poza obwodem  szkoły  przyjmuje się do I klasy    

     gimnazjum  na podstawie decyzji dyrektora, gdy  szkoła dysponuje wolnymi             



88 
 

     miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

7.  W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o    

      przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest     

      większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci    

      przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów: 

      1) uczeń jest absolwentem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie (40 punktów), 

      2) wynik sprawdzianu przeprowadzonego w klasie VI (maksymalnie 40 punktów), 

      3) oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki, przyrody i historii na    

          świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 50 punktów): celujący –    

          10 pkt., bardzo  dobry – 8 pkt., dobry – 5 pkt., dostateczny – 1 pkt., 

      4) ocena zachowania (maksymalnie 10 punktów):wzorowe – 10 pkt.,  bardzo dobre – 8    

           pkt., dobre – 5 pkt., poprawne – 1 pkt, 

      5) sukcesy w konkursach stopnia co najmniej gminnego, tematycznie związanego      

           bezpośrednio z przedmiotem szkolnym oraz sportowe (maksymalnie 20 punktów):   

           laureat konkursu /zawodów sportowych co najmniej stopnia gminnego otrzymuje 5    

           pkt. za każdy konkurs/zawody sportowe. 

8.   W trakcie rekrutacji uczeń może otrzymać maksymalnie 160 punktów.           

9.   W  przypadku takiej samej liczby punktów przy ograniczonej ilości miejsc                 

      ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do   

      szkoły należy do dyrektora szkoły. 

10.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum nastąpi  4 lipca do   

       godz. 12:00. 

11.  Wymagane dokumenty: 

      1) zgłoszenie kandydata do szkoły lub wniosek przyjęcia kandydata do    

          szkoły – od  03. 03. 2014r. do 30. 05. 2014r.,  

      2) jedna fotografia podpisana imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, adresem  

zamieszkania (ze zgłoszeniem lub wnioskiem), 

                                            3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  – do 02.07.2014r., 

          4)                               4) wynik sprawdzianu przeprowadzonego w klasie VI -  do 02.07.2014r., 

          5)                               5) dokumenty potwierdzające udział w konkursach i osiągnięte sukcesy. 
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ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 76 

1. Dokonywanie zmian z Statucie szkoły odbywa się w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień 

określa ustawa. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem szkoły wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 
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       Jednolity tekst statutu został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

w dniu 5 grudnia 2013 r. uchwałą nr V/2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


