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PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA STATUTU SZKOŁY 
 

 
1.Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. – ostatnia z dnia 25.07.2008 r. Dz. U. nr 145, poz. 
917). 

2. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony  
Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) – ostatnia zmiana 
z dnia 25 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 917). 

3.Ustawa z dnia 08.03.1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 

4. Ustawa z dnia 08.01.1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami). 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2003 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 
z późniejszymi zmianami – ostatnia zmiana z dnia 09.02.2007 r. – Dz. U. Nr 35, 
poz. 222). 

 7.Rozporządzenie MENiS w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ostatnia 
zmiana: Dz. U. z 2008, Nr 159, poz. 992 , weszła w życie z dniem 2 września 2008 
r. 

8. Rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2003 r. w sprawie sposobu i trybu 
organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 23/2003, 
poz. 193). 

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2003 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia 
specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 23, poz. 192). 

10.Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających 
kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do sprawowania nadzoru 
pedagogicznego a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie 
badań i opracowywanie ekspertyz (dz. U. Nr 235, poz. 1703). 

11.Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2002 r.). 

12.Rozporządzenie MENiS z dnia 08.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa 
i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516). 

13.Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 05.11.1992 r. 
w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 
Nr 87, poz. 441 z późniejszymi zmianami). 

14.Rozporządzenie MENiS z dnia 12.02.2002 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z 2002 r.). 

15.Rozporządzenie MENiS z dnia 24.04.2002 r. (Dz. U. 2002/69/635) w sprawie 
warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania, 
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programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków 
dydaktycznych. 

16.Rozporządzenie MENiS z dnia 05.02.2004 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 220) w sprawie 
warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, 
programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków 
dydaktycznych. 

17.Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków  
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 
z 2008r. Nr 83,poz. 562, Nr 130 poz.906 z późniejszymi zmianami). 

18.Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia 
z jednych typów szkól do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232). 

19.Rozporządzenie MENiS z dnia 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 
Nr 23, poz. 225 z późniejszymi zmianami). 

20.Rozporządzenie MENiS z dnia 10.08.2001 r. w sprawie standardów wymagań 
będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92,  

poz. 1020 z późniejszymi zmianami) - ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 r. Nr 157, 
poz. 1102, weszła w życie z dniem 1 września 2007 r. 

21.Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 
20.11.1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120). 

22.Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi 
zmianami). 

23.Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania.(Dz. U. Nr 83 poz. 693)  

24.Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku 
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.( Dz. U. Nr 89 poz.730). 

25.Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie  dopuszczalnych form 
realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ( Dz. U. Nr 
136 poz.1116) 
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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1. 

Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi imienia 
Wincentego Witosa. 

1. Siedzibą szkoły jest miejscowość Wola Batorska, gmina Niepołomice, 
województwo małopolskie. 

§2. 
1. Patronem szkoły jest Wincenty Witos. 
2. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne. 

 
§3. 

1. Szkoła  Podstawowa  im.  Wincentego Witosa jest szkołą publiczną. Organem 
prowadzącym szkołę jest Gmina Niepołomice. Organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Krakowie. 

2. Czas trwania nauki w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów 
nauczania w publicznych szkołach ogólnokształcących trwa 6 lat. 

 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§4. 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. 

o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 , z późniejszymi zmianami)  
zwanej dalej Ustawą oraz w stosownych rozporządzeniach wydanych do tej 
Ustawy. 

 
§5. 

1. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu wszechstronny, intelektualny, 
emocjonalny, estetyczny i fizyczny rozwój uczniów, opierający się o ich 
indywidualne predyspozycje psychiczno-fizyczne, a pozostający w zgodzie 
z zasadami ochrony środowiska i zdrowego stylu życia.  

2. Szkoła w szczególności: 
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły 

podstawowej i kontynuowania nauki w gimnazjum; 
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów  

i zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty; 
3) dostosowuje metody i formy nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów; 
4) umożliwia uczniom korzystanie z opieki psychopedagogicznej; 
5) umożliwia realizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 
6) zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i wychowania; 
7) organizuje opiekę uczniom poszkodowanym, w trudnej sytuacji materialnej 

i rodzinnej; 
8) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizuje indywidualne zajęcia dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych. 
9) zapewnia opiekę świetlicową uczniom, którzy muszą dłużej przebywać 

w szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), 
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organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 
tej opieki. W świetlicy prowadzone są zajęcie w grupach wychowawczych. 
Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Sposób funkcjonowania 
świetlicy określa regulamin pracy świetlicy. Roczny plan działań świetlicy 
przyjmowany jest na początku roku szkolnego uchwałą Rady Pedagogicznej.  

 

PROGRAMY FUNKCJONUJĄCE W SZKOLE 

 
§6. 

Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły określona jest przez: 
1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania; 
2) Program Wychowawczy Szkoły; 
3) Program Profilaktyczny Szkoły; 
4) Wewnątrzszkolny System Oceniania. 

 
§7. 

1. Szkolny Zestaw Programów  Nauczania  składa  się  z programów  nauczania 
ogólnego dla poszczególnych zajęć edukacyjnych w danym oddziale, ujętych 
w szkolnym planie nauczania. 

2. Wyboru programu nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych w danym 
oddziale (spośród programów wpisanych do wykazu programów nauczania dla 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego) dokonuje nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, uwzględniając możliwości i zainteresowania uczniów oraz 
wyposażenie szkoły.  

3. Nauczyciel może opracować własny program nauczania dla poszczególnych zajęć 
edukacyjnych . Program ten zostaje włączony do szkolnego zestawu programów 
nauczania po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe  
w zakresie zgodnym z zakresem treści nauczania, które program obejmuje. 

4. Szkolny Zestaw Programów Nauczania uwzględnia całość podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.  

5. Programy nauczania wybrane przez nauczycieli dopuszcza do użytku w szkole  
i włącza do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania dyrektor szkoły, 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

 
§8. 

1. W szkole funkcjonuje Program Wychowawczy, który ujmuje w sposób całościowy  
treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich 
nauczycieli przy współpracy rodziców. Program Wychowawczy ukierunkowany jest 
na: 
1) edukację prozdrowotną; 
2) edukację proekologiczną; 
3) wychowanie prorodzinne; 
4) wychowanie do życia w społeczeństwie demokratycznym; 
5) integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych; 
6) edukację regionalną.  

2. Szkolny Program Wychowawczy przyjmuje za najwyższą wartość podmiotowość 
ucznia oraz nastawiony jest na zaspokojenie potrzeb ucznia takich jak: potrzeba 
bezpieczeństwa, uznania i szacunku, potrzeba poznania  
i samorealizacji, a także potrzeba przyjaźni. Nauczyciele wspomagają ucznia we 
wszystkich sferach jego działalności. 
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3. Szkolny Program Wychowawczy zawiera cele ogólne i szczegółowe działalności 
wychowawczej szkoły oraz zadania wychowawcze szkoły, opracowane oddzielnie 
dla poszczególnych etapów edukacyjnych. 

4. Cele ogólne i szczegółowe Programu Wychowawczego obowiązującego  
w szkole: 
1) kształcenie woli ucznia i zaspakajanie potrzeby przeżywania sukcesów; 
2) kształtowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się - rozwijanie motywacji  jako 

jednej z najważniejszych sił ukierunkowujących działania ucznia; 
3) wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia; 
4) przygotowanie do życia w rodzinie; 
5) wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia; 
6) wspieranie rozwoju psychicznego ucznia; 
7) przygotowanie do życia we współczesnym świecie przyrody; 
8) przygotowanie do życia we współczesnym świecie techniki i mediów, 

kształtowanie postaw patriotycznych. 
5. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczy wychowawcy poszczególnych klas 

sporządzają roczne plany wychowawcze dla danego oddziału uwzględniając 
potrzeby i możliwości swojego zespołu klasowego. 

6. Treści wychowawcze realizuje się w ramach nauczania zintegrowanego  
w klasach I – III, na godzinach wychowawczych i na poszczególnych zajęciach 
edukacyjnych  w ramach programów nauczania w klasach IV – VI. 

7. Szkolny Program Wychowawczy i zmiany w programie uchwala Rada 
Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

8. Głównymi realizatorami tego programu są nauczyciele i wychowawcy. 
9. Szkolny Program Wychowawczy  podlega systematycznej ewaluacji. 

 
§9. 

1. W szkole funkcjonuje Program Profilaktyczny, który powstał po uprzedniej analizie 
sytuacji wychowawczej. Opiera się on na profilaktyce pierwszorzędowej 
(uprzedzającej), w której większy nacisk położony został na czynniki chroniące  
i promujące zdrowy styl życia oraz opóźniające wiek inicjacji. 

2. Szczegółowe treści i zadania programu zawierają się w trzech modułach, których 
realizacja przewidziana jest na trzy lata. Odpowiednio do danego modułu ustalono 
priorytety ewaluacji, jakie będą badane w każdym roku realizacji programu. 

3. Realizacja zadań programu następuje poprzez odpowiednio dobrane metody  
i formy pracy według wyznaczonych standardów i wskaźników. 

4. Szkolny Program Profilaktyczny zawiera szczegółowe plany zajęć z zakresu 
profilaktyki zagrożeń, edukacji emocjonalnej, zajęć psychoedukacyjnych dla 
nauczycieli i wychowawców oraz wykaz zajęć, na których będą realizowane 
zagadnienia profilaktyki zagrożeń. Program zawiera również scenariusze zajęć 
profilaktycznych. 

5. Szczegółowe zadania Programu Profilaktycznego: 
1)  zapoznanie z regulaminami pracowni przedmiotowych;  
2) poznanie  zasad   bezpiecznego     użytkowania     sprzętu    pracującego 

z wykorzystaniem energii elektrycznej znajdującego się  
w naszym codziennym otoczeniu (szkoła, dom); 

3) poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach;  

4) poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem; 
5) zapoznanie się z ogólnymi zasadami i podstawowym sprzętem ochrony 

przeciwpożarowej;  
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6) zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej 
informacji i BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu;  

7) zdobycie umiejętności stosowania się do znaków i sygnałów wykorzystywanych  
w wypadku zagrożeń;  

8) zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego;  
9) ostrzeżenie przed iluzoryczną wizją świata jako miejsca ciągłej rozrywki, 

przyjemności i sukcesu; 
10) zmiana obiegowych przekonań o tym, że wszystkiego trzeba w życiu 

spróbować;  
11) dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania papierosów, 

alkoholu, narkotyków;  
12) ukazanie zagrożeń wynikających z sięgania po te środki;  
13) pokazywanie możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia, który daje radość 

i satysfakcję;  
14) integracja grupy; 
15) obserwacja siebie i rozpoznawanie swoich uczuć; tworzenie własnego 

słownika uczuć;  
16) analiza podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji;  
17) rozumienie uczuć i trosk innych osób, respektowanie różnic w uczuciach, które 

budzą w ludziach te same rzeczy;  
18) samoakceptacja - postrzeganie siebie w korzystnym świetle, rozpoznawanie 

swoich słabych i silnych punktów;  
19 ) asertywność - przedstawianie swoich uczuć i trosk bez złości i rezygnacji;  
20) prezentacja i wypróbowanie etapów rozwiązywania problemów bez porażek.  

6. Szkolny  Program   Profilaktyczny   i   zmiany   w   programie   uchwala    
Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. 
 

OGÓLNE ZASADY OCENIANIA 

 
§10. 

1. W szkole funkcjonują Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania. 
2. Cele Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania:  

1) zbieranie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności ucznia oraz jego 
zachowaniu; 

2) motywowanie  ucznia do dalszej pracy i wspieranie  jego rozwoju; 
3) rzetelne  informowanie  o efektywności nauczania i uczenia się; 
4) informowanie  rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia  

i jego zdolnościach oraz trudnościach w uczeniu się; 
5) diagnozowanie  osiągnięć uczniów w celu udoskonalenia organizacji  

i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela. 
3. Szkoła ma jeden, spójny system oceniania. 
4. Uczniowie dobrze znają zasady oceniania. 
5. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. 
6. Semestr   kończy   się   klasyfikacją   uczniów   polegającą   na  okresowym 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

7. Oceny  klasyfikacyjne   ustalają   nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia 
edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. 

8. Klasyfikację śródroczną i roczną w klasach I-III przeprowadza się w oparciu 
o ocenę opisową, która obejmuje opis osiągnięć ucznia w zakresie: 
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1) sprawności językowej:  słuchania, mówienia, czytania, pisania; 
2) umiejętności matematycznych; 
3) umiejętności społeczno-przyrodniczych; 
4) umiejętności artystycznych; 
5) rozwoju fizycznego; 
6) rozwoju społeczno-emocjonalnego. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach  I – III uwzględnia 
poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem 
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

9. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce, lub deficyty 
rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 
z programu nauczania, ma obniżone wymagania na podstawie pisemnej opinii 
poradni psychlogiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

10. Uczeń nie może być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w Szkolnym Planie 
Nauczania.  

 
§11. 

Efektem pracy szkoły jest absolwent: 
1) samodzielny, mający ukształtowany obraz samego siebie; 
2) potrafiący współdziałać w grupie; 
3) mający rozbudowane i sprecyzowane zainteresowania; 
4) przygotowany do dalszej edukacji,  
5) respektujący zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne; 
6) rozwiązujący problemy w twórczy sposób; 
7) posługujący się technologią informacyjną. 

 
 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH 

EDUKACYJNYCH I KRYTERIACH OCENIANIA 

 
§12. 

1. Nauczyciel  danego  przedmiotu  zapoznaje uczniów z kryteriami ocen  
i wymaganiami edukacyjnymi (na pierwszych lekcjach danego przedmiotu  
w roku szkolnym) oraz sposobem oceniania wewnątrzszkolnego (potwierdzenie 
poprzez wpis do dziennika lekcyjnego). 

2. Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych informują uczniów  
o kryteriach oceny zachowania i sposobie oceniania zachowania (potwierdzenie 
poprzez wpis do dziennika lekcyjnego). 

3. Wychowawcy klas podają rodzicom informację o sposobie oceniania, 
wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów 
i zachowania na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym 
(potwierdzenie poprzez wpis do dziennika lekcyjnego). 

4. Wychowawcy udzielają na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku 
szkolnym informacji o Szkolnym Zestawie Programów Nauczania wybranym dla 
danego oddziału klasowego. 
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5. Szkolny  Zestaw  Programów  Nauczania  i  Zestaw  Wymagań  Edukacyjnych  
z poszczególnych przedmiotów są udostępniane rodzicom bez ograniczeń  
za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

6. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
 

SPOSOBY I ZASADY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIÓW 

 
§13. 

1. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości uczniów: 
1) sprawdziany pisemne oraz testy wiadomości i umiejętności przeprowadzane 

według następujących zasad: 
a) sprawdzian nie może trwać dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 
b) sprawdzian powinien obejmować przynajmniej 1 dział wiadomości, 
c) przed sprawdzianem należy przeprowadzić lekcję powtórzeniową, 
d) sprawdzian  musi  być  zapowiedziany  przynajmniej  z  tygodniowym 

wyprzedzeniem,  
e) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian, 

zapisany w dzienniku lekcyjnym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 
f) nauczyciel może skorzystać z testów standaryzowanych lub autorskich, 
g) uczeń, który chorował przez dłuższy okres czasu (co najmniej przez tydzień) 

ma prawo do przesunięcia terminu sprawdzianu lub testu. 
2) testy sprawnościowe przeprowadzane są na lekcjach wychowania fizycznego 

i informatyki według ogólnie przyjętych zasad; 
3) kartkówki przeprowadzane są według następujących zasad: 

a) kartkówka obejmuje swoim zakresem jedną lub dwie lekcje, 
b) czas pisania kartkówki powinien być dostosowany do potrzeb uczniów, ale 

nie powinien przekraczać 25 minut, 
c) kartkówka z danego przedmiotu może być przeprowadzana jeden raz 

w każdym tygodniu , jeżeli na przedmiot przeznaczono co najmniej 2 godziny 
lekcyjne w tygodniu,  

d) w jednym dniu klasa nie może mieć więcej niż 2 kartkówki, 
e) uczeń po dłuższej nieobecności w szkole ma prawo do przesunięcia terminu 

kartkówki.  
4) prace klasowe przeprowadzane są według następujących zasad: 

a) prace klasowe stosowane są na lekcjach języka polskiego, 
b) prace klasowe przeprowadzane są 2 - 3 razy w semestrze, 
c) planowany termin przeprowadzenia pracy klasowej podawany jest uczniom  

z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz z podaniem przykładowych 
tematów, 

d) czas pisania pracy klasowej nie może przekraczać 2 godzin lekcyjnych. 
5) karty pracy , które mogą , ale nie muszą być oceniane; 
6) własne wytwory pracy stosowane przede wszystkim na lekcjach sztuki, techniki 

i języka polskiego; 
7) prace domowe zadawane według następujących zasad: 



STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. WINCENTEGO WITOSA W WOLI BATORSKIEJ 
11/47 

a) prace domowe zadawane są z wszystkich przedmiotów  
z wyjątkiem artystycznych, 

b) stosuje się prace pisemne i ustne, 
c) brak pracy domowej uczeń może zgłosić 2 razy w semestrze przed lekcją, 

bez podania przyczyny, 
d) uczeń po tygodniowej nieobecności ma prawo do zgłoszenia dodatkowego 

braku zadań, ma jednak obowiązek uzupełnić zaległe zadania w ciągu 
najbliższego tygodnia. 

8) odpowiedzi ustne stosowane na lekcjach wszystkich przedmiotów  
(uczeń może zgłosić 2 razy w semestrze nieprzygotowanie, informując o tym 
nauczyciela przed lekcją); 

9) konkursy przedmiotowe organizowane są według następujących zasad: 
a) uczniowie przygotowywani są do konkursów przedmiotowych podczas zajęć 

pozalekcyjnych, 
b) udział w konkursach jest brany pod uwagę podczas wystawiania oceny 

semestralnej lub rocznej  zachowania i przedmiotu. 
10) nie przewiduje się prac i odpytywania uczniów w formie zaliczeniowej na 

koniec semestru; 
11) nauczyciel może oprócz ocen za odpowiedzi i formy pisemne stosować oceny 

za aktywność; 
12) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;  

13) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć 
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki. Decyzję 
o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły, na podstawie opinii 
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii; 

14) w przypadku zwolnienia ucznia z wychowania fizycznego lub informatyki 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony”; 

15) uczeń ma możliwość poprawy oceny otrzymanej z pracy pisemnej. Robi to 
w formie pisemnej lub ustnej w terminie do  
2 tygodni od oddania pracy przez nauczyciela. Poprawa prac pisemnych jest 
dobrowolna i powinna odbywać się poza lekcjami. Uczeń przystępuje do 
poprawy tylko raz. Ocena z pracy pisemnej ulega zmianie na wyższą lub 
pozostaje taka sama; 

16) prace klasowe i sprawdziany wiadomości są obowiązkowe. Jeżeli  
z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien uczynić 
to w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac; 

17) w ciągu jednego tygodnia można przeprowadzić w danej klasie tylko dwie 
dłuższe formy kontroli uczniów. Nauczyciel potwierdza to wcześniejszym 
wpisem do dziennika;  

18) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nie 
przeprowadza się żadnych prac pisemnych  
i poprawkowych odpytywań; 

19) każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen, które może uzyskać wykonując 
prace nadobowiązkowe; 

20) w klasie VI uczniowie obowiązkowo piszą sprawdzian poziomu opanowania 
umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych w odrębnych 
przepisach, opracowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; 
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21) sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy; 
22) w przypadkach określonych w par. 16 rozp. MEN z dnia 21. 03. 2001 r., uczeń 

może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego; 
23) w klasach I – VI przeprowadza się wewnątrzszkolne badanie osiągnięć 

uczniów według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny. 
 

SKALA OCEN BIEŻĄCYCH, SEMESTRALNYCH I ROCZNYCH Z 

PRZEDMIOTÓW 

 
§14. 

1. W nauczaniu zintegrowanym obowiązuje ocena opisowa na świadectwie,  
w dzienniku i w arkuszach ocen. 

2. W klasach IV-VI bieżąca ocena odnosząca się do wymagań edukacyjnych 
z danego przedmiotu zapisywana jest w dzienniku w formie ocen cząstkowych 
według następującej skali: 
1) celujący – 6; 
2) bardzo dobry – 5; 
3) dobry – 4; 
4) dostateczny – 3; 
5) dopuszczający – 2; 
6) niedostateczny – 1. 

3. Skala w/w zastosowana jest również przy klasyfikacji śródrocznej. 
4. Oceny  klasyfikacyjne  roczne  z  poszczególnych  przedmiotów ustala się według 

skali: 
1) celujący – 6; 
2) bardzo dobry – 5; 
3) dobry – 4; 
4) dostateczny – 3; 
5) dopuszczający – 2; 
6) niedostateczny – 1. 

5. Uczeń klas IV-VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  
z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne 
promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły  
z wyróżnieniem. 

6. Ścieżki edukacyjne prowadzone są w ramach programu nauczania 
poszczególnych przedmiotów z wyjątkiem wychowania do życia w rodzinie, które 
prowadzone jest według osobnego modułu edukacyjnego. 

7. Uczeń klasy VI przystępuje do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności 
ustalonych w standardach wymagań określonych  
w odpowiednich przepisach. 

8. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w określonym przepisami terminie 
powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu 
w następnym roku szkolnym. 

9. Warunki zwalniania ucznia klasy VI ze sprawdzianu określają odpowiednie 
przepisy. 
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SPOSOBY REJESTROWANIA I ODNOTOWYWANIA OCEN 

 
§15. 

1. W nauczaniu zintegrowanym oceny bieżące wpisywane są w dzienniku lekcyjnym. 
2. W klasach IV-VI oceny z przedmiotów wpisywane są na bieżąco do dziennika 

lekcyjnego oraz do dzienniczka ucznia. 
3. Oceny zachowania wpisywane są przez wychowawców pod koniec każdego 

miesiąca do dziennika lekcyjnego. 
4. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym 
z programu nauczania ma obniżone wymagania na podstawie pisemnej opinii 
poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

 
SKALA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA, 

W TYM ZASADY I TRYB USTALANIA OCENY ROCZNEJ. 

 
§16. 

1. Śródroczna i roczna ocena zachowania w nauczaniu zintegrowanym jest oceną 
opisową. 

2. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania począwszy od klasy IV 
ustala się według następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne. 
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń albo odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej. 

3. Uczeń otrzymuje daną ocenę zachowania, jeżeli spełnia niżej określone 
wymagania: 
1) uczeń otrzymuje ocenę wzorową, gdy: 

a) wyróżnia się w sposób szczególny na terenie szkoły i klasy pilnością, 
sumiennością i wytrwałością w wypełnianiu obowiązków,  

b) jest dla innych wzorem do naśladowania dzięki ogromnej kulturze osobistej, 
prawdomówności i uczciwości, 

c) w każdej sytuacji chętnie pomaga innym, zawsze jest uczynny, koleżeński 
i odpowiedzialny, 

d) wyróżnia się zdyscyplinowaniem i punktualnością, 
e) samodzielnie podejmuje pożyteczne inicjatywy na rzecz klasy  

i społeczności szkolnej, 
f)  wzorowo dba o mienie osobiste i ogólnospołeczne, 
g) zdecydowanie i właściwie reaguje na przejawy zła, staje w obronie 

słabszych, ma pozytywny stosunek do ochrony środowiska naturalnego, 
h) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o estetykę wyglądu  

i higienę, szanuje zdrowie własne i cudze, 
i) nie ma nieusprawiedliwionych godzin nieobecności w szkole, 
j)  nie ma więcej niż trzy spóźnienia w semestrze. 
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2) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy: 
a) jest pilny, sumienny, wytrwały w wypełnianiu obowiązków szkolnych, 
b) posiada odpowiednią kulturę osobistą, jest prawdomówny  

i uczciwy, chętnie pomaga innym, jest uczynny, koleżeński, odpowiedzialny, 
podejmuje pożyteczne inicjatywy na rzecz klasy  
i szkoły, 

c) cechuje go odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, 
d) dba o estetykę wyglądu i higienę, szanuje zdrowie własne i cudze, 
e) nie ma nieusprawiedliwionych godzin nieobecności w szkole, 
f) nie ma więcej niż trzy spóźnienia w semestrze. 

3) uczeń otrzymuje ocenę dobrą, gdy: 
a) dąży do doskonalenia cech swojego charakteru i osobowości; wykonuje 

obowiązki bez szczególnego angażowania się w życie społeczności szkolnej, 
b) jego zachowanie w szkole i poza nią jest właściwe, ale niczym się nie 

wyróżnia;  cechuje go zdyscyplinowanie i odpowiedzialność, 
c) jest koleżeński i taktowny, 
d) nie ma nieusprawiedliwionych godzin nieobecności w szkole, 
e) nie ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze. 

4) uczeń otrzymuje ocenę poprawną, gdy: 
a) w pojedynczych przypadkach narusza zasady dyscypliny na terenie klasy 

i szkoły, 
b) często nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły, 
c) czasami nie przestrzega norm współżycia w grupie, popada  

w konflikty z otoczeniem, 
d) czasami nie dba o mienie osobiste i społeczne, 
e) zdarzają się pojedyncze działania zagrażające bezpieczeństwu, 
f) ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwionej nieobecności  

w szkole 
g) nie ma więcej niż siedem spóźnień w semestrze. 

5) uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią, gdy: 
a) narusza zasady dyscypliny na terenie klasy i szkoły, nie ma jednak rażących 

uchybień w jego postępowaniu i kulturze osobistej, 
b) często nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły, 
c) nie przestrzega norm współżycia w grupie, często popada  

w konflikty z otoczeniem, 
d) nie dba o mienie osobiste i społeczne, nie szanuje pracy innych ludzi, 
e) podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu własnemu  

i innych, jednak deklaruje chęć poprawy, a działania wychowawcze 
i dyscyplinujące przynoszą pozytywne efekty, 

f)  posiada nieusprawiedliwione godziny nieobecności w szkole, 
g) zdarzają mu się częste spóźnienia. 

6) uczeń otrzymuje ocenę naganną, gdy: 
a) uchybia w sposób rażący obowiązkom ucznia, 
b) jest niezdyscyplinowany, nie przestrzega zasad kultury osobistej, 
c) wagaruje, nie dba o swoje zdrowie i zagraża zdrowiu innych, 
d) popada w konflikty z rówieśnikami i dorosłymi,  
e) dopuszcza się wyłudzania pieniędzy i rzeczy będących własnością innych 

osób, 
f)  świadomie niszczy mienie szkolne, 
g) dopuszcza się czynów karalnych,  
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h) nie pracuje nad zmianą własnego postępowania i nie deklaruje chęci 
poprawy, 

i) posiada nieusprawiedliwione godziny nieobecności w szkole, 
j) zastosowane działania wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych efektów. 

4. Oceny zachowania odnotowywane są przez wychowawców w dziennikach 
lekcyjnych na podstawie uwag i pochwał znajdujących się w zeszycie klasowym. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wystawiane są 
na podstawie kryteriów mających opisową formę oraz ocen cząstkowych 
w dzienniku. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 
opisowymi. 

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne 
z przedmiotów oraz promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie 
szkoły z wyjątkiem sytuacji, gdy: 
1) Rada Pedagogiczna podejmie uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu  
w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania; 

2) uczniowi w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. Uczeń ten nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej  
w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

8. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę. 
9. Uczeń ma prawo do odwołania się od oceny zachowania ustalonej przez 

wychowawcę klasy. 
10. Ustala się następujący tryb odwoławczy od oceny zachowania ucznia: 

1) na miesiąc przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen 
klasyfikacyjnych, wychowawcy klas wystawiają przewidywane naganne oceny 
zachowania, odnotowując to w dzienniku zajęć, w osobnej kolumnie „ocena 
przewidywana”. Informację tę w formie pisemnej w terminie 3 dni od daty 
wystawienia otrzymuje uczeń i jego rodzice, co potwierdzają podpisem. Sposób 
przekazania powyższej informacji rodzicom ucznia może być następujący: 
- za pośrednictwem ucznia, który przynosi podpisaną przez rodzica informację 

w ciągu trzech dni od jej otrzymania, 
- w rozmowie osobistej, co rodzic potwierdza podpisem, 
- za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; 

2) na 14 dni przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen 
klasyfikacyjnych wychowawcy klas wystawiają wszystkie oceny zachowania 
z zachowaniem procedury przewidzianej w statucie szkoły, odnotowując to 
w dzienniku zajęć w osobnej kolumnie „ocena przewidywana”. Informacje tę 
w formie pisemnej otrzymuje uczeń i jego rodzice w terminie trzech dni od daty 
wystawienia. Sposób przekazania powyższej informacji wymaga potwierdzenia 
podpisem przez rodziców ucznia i został określony w pkt. 1; 

3) w terminie do 3 dni od daty uzyskania wiadomości o rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania  rodzice ucznia lub prawni opiekunowie mogą złożyć 
pisemny wniosek do Dyrektora szkoły o podwyższenie o jeden stopień oceny 
zachowania; 

4) wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz ewentualne okoliczności mogące 
mieć wpływ na zmianę oceny; 
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5) Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który 
ponownie w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem 
pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz 
wszelkie okoliczności zawarte we wniosku; 

6) zespól nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym analizuje również zgodność 
wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem; 

7) zespół nauczycieli i pedagog szkolny w wyniku swojej pracy formułują opinie 
i zapoznają z nią wychowawcę klasy i dyrektora; 

8) wychowawca klasy podejmuję decyzję wystawiając ostateczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

 

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ 

 
§17. 

1. Uczeń powinien być poinformowany o przewidywanych ocenach   rocznych na 
dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia o przewidywanej  
dla niego ocenie 1 (niedostatecznej) na  koniec roku w terminie na miesiąc przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

3. Wychowawca klasy informuje ucznia o nagannej ocenie zachowania  
w terminie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Wychowawca informuje ucznia o planowanych ocenach ustnie, a jego rodziców 
w formie pisemnej. 

5. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych z przedmiotów. 

6. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

7. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów określonych  
w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od 
stopnia niedostatecznego. Uczeń, który nie spełnił tego warunku nie otrzymuje 
promocji i powtarza klasę. 

8. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, 
który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną  
z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

9. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo 
najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY 

 
§18. 

1. Zasady organizowania egzaminu klasyfikacyjnego: 
1) egzamin może zdawać uczeń począwszy od klasy IV, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z obowiązujących 
przedmiotów; 

2) egzamin może zdawać uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program 
nauki oraz spełniający obowiązek szkolny poza szkołą; 

3) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, 
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zgłoszony do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia zebrania rady 
pedagogicznej. 

4) na prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na prośbę  prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna 
może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek pisemny o egzamin 
wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu 
posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej i winien być zaopiniowany 
przez wychowawcę klasy. 

5) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą nie może przystąpić  
do egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, 
wychowanie fizyczne; 

6) egzaminy z następujących przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, 
informatyka, wychowanie fizyczne przeprowadza się w formie zadań 
praktycznych, egzaminy z pozostałych przedmiotów przeprowadza się w formie 
pisemnej i ustnej; 

7) egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców lub prawnych 
opiekunów; 

8) dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą egzamin  
przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 
wchodzą: dyrektor szkoły, jako przewodniczący i nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów;  

9) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę 
przedmiotów, z których uczeń może zdawać egzamin jednego dnia; 

10) egzamin klasyfikacyjny dla pozostałych uczniów przeprowadza nauczyciel 
danego przedmiotu wskazany przez dyrektora szkoły. Egzamin ten 
przeprowadzany jest w obecności nauczyciela tego samego lub pokrewnego 
przedmiotu; 

11) rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą być obecni podczas egzaminu 
klasyfikacyjnego; 

12) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. 

13) dokładny termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia nauczyciel przedmiotu, 
z którego przeprowadzany jest egzamin, z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami); 

14) w razie odwołania się ucznia za pośrednictwem rodziców (prawnych 
opiekunów) od ocen uzyskanych na egzaminie, w skład komisji wchodzi 
dyrektor szkoły; 

15) w przypadku odwołania się od oceny uzyskanej na egzaminie klasyfikacyjnym 
ucznia, który spełniał obowiązek szkolny poza szkołą, dyrektor powołuje do 
komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu; 

16) ocena lub oceny uzyskane w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego  
z odwołania są ostateczne; 

17) z przeprowadzonego egzaminu prowadzi się odpowiednią dokumentację 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady organizowania egzaminu poprawkowego: 
1) począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) 

uzyskał ocenę niedostateczną  może zdawać egzamin poprawkowy 
z obowiązujących przedmiotów; 

2) komisję, która przeprowadza egzamin poprawkowy powołuje dyrektor szkoły na 
pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów). W skład komisji wchodzą: 
dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane 
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zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub 
pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek. Nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną 
prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 
innego nauczyciela prowadzącego taki sam przedmiot z tym, że powołanie 
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  
z dyrektorem tej szkoły; 

3) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, 
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania 
fizycznego. Z tych przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych; 

4) Uczeń ma prawo do egzaminów poprawkowych z dwóch przedmiotów. 
5) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich; 

6) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, ale nie później 
niż do końca września; 

7) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę; 

8) Rada Pedagogiczna może jednak raz w ciągu całego etapu edukacyjnego 
promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednego obowiązkowego przedmiotu realizowanego  
w klasie wyższej. Warunkowe promowanie dotyczy tylko i wyłącznie ucznia, 
który z powodów niezależnych od niego posiadał wysoką absencję-
usprawiedliwioną; 

9) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego prowadzi się odpowiednią 
dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE 

ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH 

PRZEDMIOTÓW 

 
§19. 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od pozytywnej oceny śródrocznej i rocznej 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

2. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości 
i umiejętności przeprowadzonego na wniosek ucznia lub rodziców ( prawnych 
opiekunów) złożony w sekretariacie do Dyrektora szkoły w terminie nie później niż 
trzy dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien 
zawierać uzasadnienie. 

3.  Wnioski nie spełniające warunków określonych w pkt. 2 nie będą rozpatrywane. 
4.  Uczeń może się ubiegać o podwyższenie oceny przewidywanej o jeden stopień. 
5. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian 

wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później 
niż trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej i informuje 
o swojej decyzji wnioskodawcę. 
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6. Brak zgody Dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej. 
7. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się 

ubiega. 
8. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku     

sprawdzianu nie może być niższa od przewidywanej.    
9. W przypadku odwołania się od oceny zachowania dyrektor sprawdza 

niezwłocznie, czy wychowawca wystawił ocenę zgodnie z obowiązującymi  
w szkole zasadami. 

10. Egzamin podwyższający ocenę przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej,  
z wyłączeniem przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka, technika, 
plastyka, muzyka, z których przeprowadza się sprawdzian praktyczny. 

11. Ocena ustalona przez komisję podczas egzaminu jest oceną ostateczną. 
12. Z przeprowadzanego egzaminu sporządza się dokumentację według odrębnych 

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

lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) ustali na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
2) ustali w drodze głosowania zwykłą większością głosów roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 
14.Dyrektor szkoły przyjmuje zastrzeżenia dotyczące oceny klasyfikacyjnej  

zgłoszone przez rodziców w formie pisemnej. Zastrzeżenie musi zawierać: 
1) nazwisko, imię, adres, numer telefonu rodziców, 
2) nazwisko, imię i klasę ucznia, 
3) nazwę zajęć edukacyjnych, których dotyczy zastrzeżenie lub informację, że 

dotyczy ono oceny zachowania, 
4) krótkie uzasadnienie, który element trybu ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej został naruszony i w jaki sposób wpłynęło to na ocenę. 
15. Dyrektor szkoły rozpatruje zastrzeżenie rodziców dotyczące naruszenia trybu 

ustalania klasyfikacyjnych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wydaje 
decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zastrzeżenia w ciągu 7 dni od zakończenia 
rocznych zajęć dydaktycznych, ale nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia ich 
w sekretariacie szkoły. 

16. W sytuacji, gdy dyrektor stwierdza, że odwołanie od oceny ma słuszne podstawy, 
powołuje komisję, w skład której wchodzą: 
1) dyrektor szkoły jako przewodniczący, 
2) nauczyciel prowadzący przedmiot ( bez prawa egzaminowania), 
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako egzaminujący. 

17. Sprawdzian, który pozwoli ustalić nową roczną klasyfikacyjną ocenę  
odbywać się będzie w terminie 3 dni od dnia wydania decyzji przez dyrektora, w dniu 

i o godzinie uzgodnionej z rodzicami. 
18. Zebranie komisji, która w drodze głosowania ustali nową ocenę zachowania 

odbędzie się w ciągu 3 dni od dnia wydania decyzji przez dyrektora. 
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ROZDZIAŁ III.  SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 

§20. 
1. Szkoła realizuje wytyczone cele i zadania poprzez następujące formy działalności 

dydaktyczno – wychowawczej: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne; 
3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 
4) zajęcia indywidualne dla uczniów mających problemy w nauce  

i wspomagające rozwój uczniów: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 
logopedyczne; 

5) zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – zajęcia 
rewalidacyjne,  

6) zajęcia korekcyjne dla uczniów z wadami postawy; 
7) nauczanie indywidualne dla uczniów zakwalifikowanych do tej formy nauczania 

w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej; 
8) nauczanie tokiem indywidualnym dla uczniów przejawiających szczególne 

zdolności w danym przedmiocie; 
9) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne: kółka przedmiotowe, kółka 

zainteresowań. 
2. Opiekę nad uczniami szkoły sprawują: 

1) na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 
i pozalekcyjnych nauczyciele prowadzący zajęcia , a w razie nieobecności 
nauczyciela w pracy - nauczyciel zastępujący. Obowiązkiem nauczycieli jest 
sprawdzenie obecności i odnotowanie jej na lekcji w dzienniku lekcyjnym, a w 
przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na każdej kolejnej lekcji 
zgodnej z tygodniowym rozkładem zajęć, zgłoszenie tego faktu do dyrektora 
szkoły. W razie niedyspozycji ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia kieruje go 
do sekretariatu szkolnego, w  przypadku szczególnych trudności 
wychowawczych do pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły; 

2) w trakcie wycieczek szkolnych nauczyciele uczestniczący w wycieczce  
w oparciu o poznane przepisy BHP, zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora 
szkoły planem ustalonym na początku roku szkolnego przez wychowawcę 
z rodzicami uczniów i w oparciu o każdorazowe pisemne oświadczenia 
rodziców o wyrażanej zgodzie na wyjazd dziecka. Nauczyciel organizujący 
wycieczkę opracowuje program wycieczki, sporządza listę uczestników oraz 
opiekunów, którzy składają pisemną deklarację o odpowiedzialności za uczniów 
w terminie wyznaczonym  
w karcie wycieczki. Zgodnie z odrębnymi przepisami nauczyciel za zgodą 
rodziców powierza szczegółową organizację wycieczki instytucji zajmującej się 
tego rodzaju działalnością; 

3) nauczyciele pełnią dyżur piętnaście minut przed rozpoczęciem pierwszych 
zajęć w szkole w danym dniu. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele 
pełnią dyżury na korytarzach szkolnych zgodnie    z opracowanym w miesiącu 
sierpniu harmonogramem dyżurów. W razie nieobecności nauczyciela w szkole, 
dyrektor wskazuje nauczyciela, który powinien objąć dyżur.  

3. Uczniowie klas pierwszych otoczeni są szczególną opieką ze strony wychowawcy 
klasy, który zobowiązany jest do zebrania dokładnych informacji na temat sytuacji 
zdrowotnej i rodzinnej ucznia poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami. 
Informacje o uczniu wychowawca ma obowiązek przekazać pedagogowi 
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szkolnemu w celu zorganizowania w razie potrzeby odpowiedniej formy pomocy 
i podjęcia dalszych działań opiekuńczo – wychowawczych . 

4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie 
prowadzonych przez siebie zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych oraz 
pozalekcyjnych, ujętych planem dydaktyczno – wychowawczym szkoły lub planem 
zajęć. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić listę obecności uczniów na początku 
każdych prowadzonych zajęć i potwierdzić odpowiednim wpisem 
z uwzględnieniem spóźnień oraz odnotowaniem udziału uczniów we wszystkich 
imprezach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Przyjmuje się 
następującą symbolikę:  
1) S – spóźnienie; 
2) Z – zawody; 
3) K – konkurs; 
4) W –wycieczka. 

5. Nauczyciel wyraża zgodę na wyjście ucznia z sali lekcyjnej tylko  
w uzasadnionych sytuacjach. W przypadku uczniów z zaburzeniami zachowania, 
dziecko może opuścić salę lekcyjną tylko pod opieką nauczyciela 
wspomagającego. W przypadku konieczności opuszczenia przez nauczyciela sali 
podczas zajęć lekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje inny nauczyciel – 
w ostateczności inny pracownik szkoły.  

6. Jeżeli uczeń samowolnie opuści salę podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel 
zobowiązany jest natychmiast odnotować nieobecność w dzienniku oraz 
powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

7. Po ostatniej godzinie lekcyjnej nauczyciel prowadzący zajęcia sprowadza uczniów 
do szatni, która jest otwierana w jego obecności i pełni opiekę nad dziećmi do 
momentu opuszczenia przez nich szatni. Wychowawcy klas I – III sprawdzają czy 
wszystkie dzieci zostaną odebrane zgodnie  
z oświadczeniami rodziców.  

8. Szkoła otacza opieką i służy pomocą uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Robi to w oparciu  
o następujące zasady: 
1) wychowawca klasy przeprowadza wywiad rodzinny i wspólnie  

z pedagogiem szkolnym w razie potrzeby proponują formy pomocy dla ucznia i 
jego rodziny; 

2) wychowawca klasy i pedagog szkolny wnioskują do Rady Rodziców  
i sponsorów o pomoc materialną dla ucznia w formie: bezpłatnych obiadów, 
bezpłatnych podręczników i zeszytów, dofinansowania do wycieczek, zakupu 
niezbędnej odzieży; 

3) wychowawca klasy ma obowiązek zebrania informacji na początku roku 
szkolnego na temat posiadanych przez uczniów podręczników wymaganych 
w poszczególnych klasach; 

4) wychowawca ma obowiązek, jeżeli zachodzi taka potrzeba, powiadomić 
dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego o sytuacjach patologicznych  
w rodzinie ucznia, które niekorzystnie wpływają na jego zachowanie  
i postawę; 

5) w razie trudności szkoła współdziała z policją, kuratorem sądowym  
i społecznym oraz stosuje odpowiednie procedury, z którymi zapoznani są 
pedagog szkolny i nauczyciele. 

9. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  
w Niepołomicach oraz Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej  
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w Krakowie i Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Warszawie. 

10.W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, którego zadaniem jest: 
1) rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów; 
2) podejmowanie  działań w obszarze profilaktyki i resocjalizacji; 
3) kontrolowanie i monitorowanie postępów uczniów w nauce; 
4) organizowanie pomocy podczas prowadzenia różnych form zajęciowych 

uczniom w zależności od potrzeb; 
5) organizowanie opieki psychologiczno – pedagogicznej i materialnej dla uczniów 

i ich rodziców; 
6) przeprowadzanie zajęć o charakterze psychoterapeutycznym i profilaktycznym 

w uzgodnieniu z wychowawcą klasy i za zgodą rodziców uczniów; 
7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów; 

8) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz realizowanie różnych form pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych 
uczniów; 

9) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 
  Szczegółowy opis obowiązków pedagoga znajduje się w planie pracy pedagoga 

na dany rok szkolny; 
11.Uczniowie klas integracyjnych korzystają z pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej na terenie szkoły poprzez bezpośrednią opiekę nauczycieli 
wspomagających i pedagoga szkolnego; 

12.Uczniowie, którzy mają trudności w nauce i wykazują niedojrzałość szkolną 
kierowani są na badania psychologiczno - pedagogiczne do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o wstępną diagnozę nauczyciela 
prowadzącego (dotyczy to przede wszystkim uczniów klas I); 

13.Uczeń kierowany jest na badania psychologiczno – pedagogiczne na wniosek 
nauczyciela i za zgodą rodziców. Rodzice podejmują ostateczną decyzję 
o przekazaniu wniosku o przebadanie dziecka we właściwej poradni, a także 
podejmują decyzję o przekazaniu wyników badań do szkoły; 

14.W sytuacji przekazania do szkoły opinii lub orzeczenia poradni w stosunku  
do ucznia wychowawca klasy odpowiada za zapoznanie z nią wszystkich 
nauczycieli uczących w klasie, do której uczęszcza uczeń,  
w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.  
Z opinią lub orzeczeniem zapoznaje się również dyrektor szkoły i pedagog 
szkolny. 

15. Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania i wychowania poprzez: 
1) organizowanie  dni otwartych dla rodziców, w których udział biorą wszyscy 

nauczyciele;  
2) organizowanie  zebrań klasowych z rodzicami  

w celu przekazania i uzgodnienia spraw dotyczących całej klasy oraz 
przeprowadzenia w razie konieczności rozmów indywidualnych; 

3) systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dzieci  
w nauce i zachowaniu, z zachowaniem przepisów dotyczących ocen 
niedostatecznych na semestr i koniec roku szkolnego; 

4) opracowywanie przez wychowawców klas wspólnie z rodzicami  planu 
współpracy na dany rok szkolny, w którym uwzględnia się: wycieczki klasowe, 
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wyjścia do teatru, kina, organizację zajęć nauki pływania, zagospodarowanie 
sali lekcyjnej, propozycje zajęć pozalekcyjnych, uroczystości klasowe. 

  

ROZDZIAŁ IV. ORGANY SZKOŁY 

§21. 
Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Uczniowski; 
4) Rada Rodziców. 

 
 

DYREKTOR SZKOŁY 

 
§22. 

1. Dyrektor szkoły wypełnia zadania określone w odrębnych przepisach, 
a w szczególności: 
1) odpowiada za organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego  

w szkole; 
2) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą; 
3) prowadzi nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli; 
4) dba o zapewnienie uczniom odpowiednich warunków nauki; 

5) odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
6) odpowiada za sporządzenie aktualnej dokumentacji szkolnej; 
7) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 
8) odpowiada za współpracę z organem prowadzącym szkołę i organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą; 
9) stara się odpowiednio motywować, zachęcać nauczycieli do innowacji 

pedagogiczno – wychowawczych; 
10) przewodniczy Szkolnej Komisji Nadzorującej Przebieg Sprawdzianu klas VI; 
11) odpowiada za zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych, 

pracowników administracji i obsługi szkoły; 
12) odpowiada za właściwą współpracę z rodzicami uczniów  

i środowiskiem lokalnym; 
13) dba o odpowiednią promocję szkoły i pozyskiwanie sponsorów dla szkoły. 

2. Dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia nazwiska 
nauczycieli wytypowanych do nagrody dyrektora w danym roku szkolnym, według 
kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania nagrody dyrektora. 

3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpatrywania spraw dotyczących naruszenia 
dyscypliny pracy i zasad ustalonych w statucie szkoły dotyczących wszystkich 
pracowników szkoły. 

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców  i Samorządem Uczniowskim. 

5. W razie nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel tej szkoły, 
wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 
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RADA PEDAGOGICZNA 

 
§23. 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która odpowiada za realizację jej statutowej 
działalności. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać 
udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za 
zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i 
innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który odpowiada za 
prawidłowe funkcjonowanie tego organu szkoły poprzez: 
1) przestrzeganie formalności i zwyczajów dotyczących zwoływania rady; 
2) dbałość o znajomość zasad i procedur obradowania przez uczestników 

zebrania i odpowiedniego zachowania się; 
3) umiejętne prowadzenie obrad; 
4) dobre przygotowanie materiałów; 
5) znajomość kompetencji i zadań rady; 
6) nadzór nad dokumentacją rady; 
7) twórcze oddziaływanie na postawę nauczycieli, członków Rady Pedagogicznej; 
8) dbanie o autorytet rady, ochronę praw i godności jej członków.  

4. Rada Pedagogiczna stanowi zdyscyplinowany i świadomy wspólnych celów 
zespół. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do 
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszyć dobra 
osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli lub innych pracowników 
szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze; 
6. Do kompetencji stanowiących zalicza się: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę 
szkoły lub placówki; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
a) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach, 
b) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej w ciągu roku szkolnego, 
c) zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 
d) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 
szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub 
placówki; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub 
placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;  
6) ustalanie regulaminu swojej działalności;; 
7) przygotowanie projektu statutu szkoły lub placówki albo jego zmian; 
8) uchwalanie programu wychowawczego szkoły;  
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9) uchwalanie programu profilaktyki.  
7. Do kompetencji opiniodawczych zalicza się: 

1) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez 
nauczyciela programu nauczania i podręcznika; 

2) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił 
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;  

3) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki; 

4) delegowanie przedstawiciela rad do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora nowozakładanego zespołu szkół lub 
placówek;  

5) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 
6) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w szkole; 
7) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego; 
8) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli; 
9) organizacja pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
10) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 
11) wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
12) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 

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

13) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole; 

14) opiniowanie programu wychowawczego szkoły; 
15) opiniowanie program profilaktyki; 
16) utworzenie zespołu szkół, zaopiniowanie aktu założycielskiego  

(w sprawie połączenia szkół); 
17) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
18) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 
19) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju; 
20) opinia w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie 

szkoły nie wymaga jednolitego stroju; 
21) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły;  
22) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia 

przez pięć dni w tygodniu; 
23) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć 

wychowania fizycznego w klasach IV – VI; 
24) zezwolenie na indywidualny program nauki; 
25) zezwolenie na indywidualny tok nauki; 
26) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania; 
27) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub 

innego zespołu problemowo-zadaniowego; 
28) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego 

odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 
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29) zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla 
nauczycieli.  

8. W zależności od tematyki posiedzenia rady dyrektor deleguje uprawnienia 
i upoważnia innego nauczyciela do przejęcia prowadzenia spotkania. 

9. Rada Pedagogiczna posiada ustalony przez siebie regulamin swojej pracy, który 
stanowi grupowy kontrakt zobowiązujący strony do przestrzegania określonych 
norm i procedur.  

 
ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

 
§24. 

1.W ramach Rady Pedagogicznej działają następujące zespoły nauczycielskie: 
1) zespół nauczycieli uczących w jednym oddziale, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, dobór podręczników, opracowanie 
i realizacja tematyki samokształceniowej, ustalenie sposobu realizacji ścieżek 
edukacyjnych;  

2) zespół wychowawców klas;  
3) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych; 
4) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;  
5) zespoły zadaniowe, które min. opiniują program z zakresu kształcenia ogólnego 

przed dopuszczeniem go do użytku w szkole; 
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez dyrektora szkoły na 

wniosek zespołu, który jest odpowiedzialny za sporządzenie planu pracy zespołu 
na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami ustalonymi w wewnątrzszkolnym 
planie doskonalenia zawodowego oraz z potrzebami zespołu.  

3. Przewodniczący zespołu nauczycieli odpowiedzialny jest za dokumentację 
spotkań zespołu i opracowanie wniosków dotyczących tematyki spotkań, jak  
i organizacji pracy zespołu oraz przedstawienie ich na zebraniach Rady 
Pedagogicznej. 

 
RADA RODZICÓW 

 
§25. 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje wszystkich rodziców uczniów. 
2. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może 

być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
3. Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły. 
4. Rada Rodziców wspiera szkołę w realizacji działalności wychowawczo – 

opiekuńczej, współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły oraz 
instytucjami i indywidualnymi osobami współpracującymi ze szkołą. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Uprawnienia i obowiązki Rady Rodziców : 
1) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 
2) współpraca ze środowiskiem lokalnym; 
3) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole; 
4) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu; 
5) występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć 

pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych; 
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6) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się  
o wyższy stopień awansu zawodowego; 

7) występowanie do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy 
nauczyciela; 

8) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora szkoły; 

9) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programów działania szkoły 
w zakresie wychowania oraz profilaktyki; 

10) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 

11) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
12) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch 

godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV - VI 
 

§26. 
Określa się tryb wyłonienia rad oddziałowych. 

1) rada oddziałowa składa się z trzech osób wybranych na zebraniu 
 w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 
głosowania, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic; 

2) kandydaci do rady oddziału są zgłaszani przez obecnych rodziców, po 
wyrażeniu zgody na kandydowanie; 

3) do rady oddziału wybrani zostają trzej rodzice, którzy uzyskali największą liczbę 
głosów; 

4) wybory do rad oddziałowych przeprowadza i dokumentuje w protokole 
przewodniczący zebrania. 
 

§27. 
Określa się tryb wyłonienia przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców. 

1) Na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami dokonuje się     
wyboru rady oddziałowej i przedstawiciela do Rady Rodziców przy udziale co 
najmniej 50% rodziców w pierwszym terminie zebrania lub co najmniej 25% 
rodziców w drugim terminie zebrania; 

2) spośród wybranej, trzyosobowej rady oddziału, rodzice uczniów na tym samym 
zebraniu, w głosowaniu tajnym, wybierają jednego przedstawiciela  
do Rady Rodziców; 

3) wybory przeprowadzają członkowie komisji skrutacyjnej (trzyosobowej), wybrani 
przez rodziców w głosowaniu jawnym, przy czym nie może nim zostać kandydat 
do Rady Rodziców; 

4) głosowanie tajne odbywa się na zasadach prawa powszechnie 
obowiązującego; 

5) z przeprowadzonych wyborów członkowie komisji skrutacyjnej sporządzają 
odrębny protokół, zawierający w szczególności: 
a) liczbę wydanych kart do głosowania zgodnie z liczbą obecnych  

i uprawnionych do głosowania rodziców, 
b) określony sposób oddania ważnego głosu, 
c) liczbę kart zwróconych po głosowaniu, z uwzględnieniem liczby głosów 

ważnych i nieważnych, 
d) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 
e) imię i nazwisko osoby, która otrzymała największą liczbę głosów  

i została wybrana do Rady Rodziców. 
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§28. 
1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia 

w ramach następujących form: 
1) zebrania rodziców z wychowawcą klasy lub dyrekcją szkoły; 
2) spotkania z nauczycielami w trakcie dni otwartych; 
3) indywidualne spotkania z wychowawcą klasy i uczącymi w danym oddziale; 
4) zebrania przedstawicieli rodziców z Radą Rodziców i z Radą Pedagogiczną. 

2. Rodzice mają prawo do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły; 
2) znajomości szczegółowych zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów; 
3) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania  

i postępów w nauce; 
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia; 
5) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat  

placówki. 
 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 
§29. 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, jako jedna z form pracy wychowawczej 
z uczniami,  rozwijająca samorządność i samodzielność uczniów na terenie 
szkoły.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy na zebraniu ogólnym 
uchwalają regulamin wyboru organów i działalności  samorządu  
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów i działają  
w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.  

4. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 
Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły (regulamin 
Samorządu Szkolnego). 

5. Samorząd Uczniowski działa w szkole pod kierunkiem nauczycieli pełniących 
funkcje opiekunów zgodnie z regulaminem samorządu. 

 
 

ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
§30. 

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I – VI. 
 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY 

 
§31. 

1. Rok szkolny rozpoczyna się dniem 1 września każdego roku, a kończy –  
z dniem 31 sierpnia następnego roku.  

2. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie 
w sprawie organizacji roku szkolnego. 
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§32. 

1. 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 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się: liczbę uczniów i oddziałów 
klasowych, liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 
specjalistycznych oraz zajęć pozalekcyjnych, a także liczbę pracowników szkoły, 
w tym pracowników administracyjnych. Wyszczególnia się również ogólną liczbę 
godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych przez organ prowadzący szkołę. 

 
§33. 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, sporządza tygodniowy 
rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych  
i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz 
harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych. 

 
§34. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym 
z odpowiednim ramowym planem nauczania i szkolnym programem nauczania dla 
danego oddziału. 

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi od 15 do 24 uczniów. 
 

ZASADY ORGANIZACJI ODDZIAŁÓW INTEGRACYJNYCH 

 
§35. 

1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne, w których uczą się wspólnie dzieci zdrowe 
i dzieci niepełnosprawne, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy. 

2. Do oddziałów integracyjnych przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni 
intelektualnie i fizycznie w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno – 
pedagogicznej kwalifikujące ucznia do kształcenia specjalnego.  

3. Szkoła przyjmuje w pierwszej kolejności uczniów niepełnosprawnych 
mieszkających w obwodzie szkoły. W przypadku większej liczby chętnych uczniów 
niepełnosprawnych niż miejsc w oddziałach integracyjnych, pierwszeństwo mają 
uczniowie z obwodu szkoły. W dalszej kolejności bierze się pod uwagę rodzaj 
niepełnosprawności (w oparciu o możliwości kadrowe  
i lokalowe szkoły). 

4. Szkoła nie przyjmuje do klas integracyjnych dzieci ze złożonymi 
niepełnosprawnościami ze względu na brak odpowiednich warunków lokalowych 
i odpowiednich środków dydaktycznych. 

5. Nabór uczniów niepełnosprawnych do klasy pierwszej integracyjnej odbywa się 
w marcu i w kwietniu każdego roku. 

6. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 uczniów, w tym  
od 3 do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zależności od rodzaju 
zaburzonych funkcji. 
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7. W oddziałach integracyjnych zatrudniony jest nauczyciel wspomagający 
 o kwalifikacjach odpowiadających potrzebom uczniów niepełnosprawnych. 

8. Nauczyciel wspomagający zobowiązany jest do współpracy z nauczycielami 
prowadzącymi w zakresie planowania procesu dydaktyczno – wychowawczego  
w danym oddziale, a także w zakresie oceniania postępów uczniów 
niepełnosprawnych.  

9. Programy nauczania dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednio 
modyfikowane w zależności od możliwości uczniów, a także od dynamiki rozwoju 
dziecka i jego postępów. Programy nauczania dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie zawierają elementy programu szkoły specjalnej , w razie potrzeby 
realizowane są etapami.  

10. W oddziałach integracyjnych prowadzi się szczególną indywidualizację zadań 
i pracy w zależności od możliwości rozwojowych wszystkich uczniów.  
W kształceniu uczniów niepełnosprawnych zwraca się szczególną uwagę na 
przygotowanie tych uczniów do funkcjonowania w życiu codziennym. 

11. Dla uczniów niepełnosprawnych w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno – 
pedagogicznej szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne. 
1) zajęcia rewalidacyjne; 
2) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; 
3) zajęcia terapeutyczne; 
4) zajęcia logopedyczne; 
5) zajęcia gimnastyki korekcyjnej. 

12. Nauczyciele w klasach integracyjnych wprowadzają innowacje pedagogiczne 
dotyczące rozwiązań programowych, organizacyjnych  
i metodycznych w celu poszerzenia lub modyfikacji zakresu realizowanych  
w szkole celów i treści kształcenia i wychowania oraz dla poprawy skuteczności 
statutowych działań szkoły. 

13. W szkole organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
14. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej i organizuje tę pomoc.  
15. Pomoc udzielona uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

16. 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. 

17. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nie- 
odpłatne. 

18. Objęcie ucznia pomocą w szkole wymaga pisemnej zgody jego rodziców. 
19. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 
20. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy, w szczególności 
pedagog i terapeuci pedagogiczni. 

21. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć dydaktyczno wyrównawczych; 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych; 
4) warsztatów; 
5) porad i konsultacji. 
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22. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna rodzicom uczniów i nauczycielom jest 
udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

23. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy: 
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów; 
2) rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów; 
3) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, 

mającej na celu rozpoznawanie u uczniów: 
a) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I – III - ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; 
b) szczególnych uzdolnień. 

5) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy 
z uczniem w przypadku stwierdzenia takiego wymogu w wyniku obserwacji 
pedagogicznej; 

6) poinformowanie wychowawcy klasy, a w oddziale przedszkolnym dyrektora, 
o objęciu ucznia pomocą; 

7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji. 
24. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno - pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem; 

2) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
3) przedstawienie dyrektorowi projektu form pomocy psychologiczno -

pedagogicznej, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w których 
poszczególne formy będą realizowane; 

4) współpraca z rodzicami ucznia i innymi nauczycielami oraz specjalistami 
prowadzącymi zajęcia z uczniem; 

5) informowanie rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną; 

6) uwzględnienie wniosków zawartych w prowadzonej dokumentacji 
pedagogicznej w planowaniu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 
kolejny okres. 

25. Realizacja wyżej wymienionych zadań odbywa się również w trakcie zebrań 
zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale. 

26.Do zadań pedagoga w przedszkolu, szkole i placówce 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 wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w     
celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju 
uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 
dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy w środowisku szkolnym 
i poza szkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 
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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. 

27. Do zadań terapeuty  pedagogicznego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym; 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
28. Do zadań dyrektora należy: 

1) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 
2) ustalenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów ich 

udzielania i wymiaru godzin; 
 3) informowanie rodziców ucznia, w formie pisemnej, o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiarze godzin. 

 
ZASADY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW KLASOWYCH 

 
§36. 

1. Oddziały klasowe dzielone są na grupy na zajęciach z informatyki oraz  
na zajęciach z języka angielskiego w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów można 
dokonać podziału na grupy za zgodą organu prowadzącego szkołę.  

3. Zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia w zakresie wychowania do życia w 
rodzinie w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 
uczniów z możliwością  podziału na grupę chłopców i grupę dziewczynek.  

  
§37. 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut z wyjątkiem przerwy obiadowej, która 

trwa 15 minut. 
3. Czas trwania zajęć zintegrowanych w klasach I – III ustalony jest zgodnie  

z planem lekcji w tych klasach, z zachowaniem ogólnego czasu zajęć,  
o którym w ust.1. Czas trwania poszczególnych części zajęć ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia uwzględniając możliwości i potrzeby uczniów. 

 
§38. 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: 
1) 11sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem; 
2) salę gimnastyczną z odpowiednim zapleczem; 
3) pracownię komputerową; 
4) bibliotekę szkolną; 
5) boisko szkolne; 
6) samodzielne szatnie; 
7) gabinet pedagoga szkolnego; 
8) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. 
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2. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z kuchni i jadalni przedszkolnej. 
3. Szkoła systematycznie likwiduje bariery architektoniczne. 
 

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 
§39. 

1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb 
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 
szkoły oraz rodzice. 

3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać: 
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę; 
3) umożliwienie korzystania z biblioteki w ramach edukacji czytelniczo 

informacyjnej. 
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
5. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej; 
a) udostępnianie zbiorów,  
b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i czytelniczych, 
c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 
d) przysposobienie czytelnicze, 
e) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, analizowanie czytelnictwa 

na radach pedagogicznych, 
f) organizowanie konkursów czytelniczych. 

2) w zakresie prac organizacyjnych; 
a) gromadzenie zbiorów, 
b) ewidencjonowanie zbiorów, 
c) opracowanie biblioteczne zbiorów, 
d) selekcjonowanie zbiorów, 
e) konserwowanie zbiorów, 
f) organizowanie warsztatu informacyjnego,  
g) organizowanie udostępniania zbiorów, 
h) planowanie, sprawozdawczość. 

 
 

ROZDZIAŁ VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§40. 
1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownik administracyjny i pracownicy 

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

 
ZADANIA NAUCZYCIELA 

 
§41. 
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1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest 
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów. Ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 
zdrowie, postawę moralną z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela: 
1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 
2) odpowiada za prawidłowe planowanie i przebieg procesu dydaktyczno – 

wychowawczego; 
3) odpowiada za realizację poszczególnych programów nauczania zawartych  

w Szkolnym Zestawie Programów; 
4) odpowiada za realizację Szkolnego Programu Wychowawczego  

i Programu Profilaktyki; 
5) stosuje w ocenianiu zasady ustalone w Szkolnym Systemie Oceniania; 
6) dba o właściwą współpracę z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym; 
7) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 
8) wspomaga uczniów z problemami w nauce; 
9) odpowiada za efekty swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej; 
10) ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 
11) doskonali swoje umiejętności dydaktyczno - wychowawcze i podnosi 

kwalifikacje zawodowe; 
12) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów; 
13) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej 
14) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 
15) w klasach I –III przeprowadza obserwację i testy psychologiczne mające na 

celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności 
w uczeniu się; 

16) informuje dyrektora o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną; 

17) uczestniczy w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
powoływanego przez dyrektora; 

18) prowadzi kartę indywidualnych potrzeb zgodnie z odrębnymi przepisami; 
19) opracowuje w zespole indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Obowiązki pracownicze nauczyciela: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz 
z podstawowymi funkcjami szkoły; 

2) przestrzeganie czasu pracy; 
3) przestrzeganie ustalonego porządku pracy; 
4) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych; 
5) dbałość o dobro zakładu pracy, obowiązek ochrony mienia pracodawcy oraz 

zachowania w tajemnicy informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na 
szkodę; 

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 
7) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

4. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,  
do której należy: 
1) dziennik lekcyjny, który stanowi poświadczenie przeprowadzenia zajęć  

i zapisu osiągnięć uczniów; 
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2) arkusze ocen, które wypełnia wychowawca klasy w oparciu  
o odpowiednie zapisy w dzienniku lekcyjnym; 

3) świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły, które wypełnia 
wychowawca klasy; 

4) dokumentacja pracy badawczej nauczyciela: konspekty lekcji, prace 
uczniowskie i analizy wyników nauczania, ewaluacje zajęć, kwestionariusze 
wypełnionych ankiet, raporty , materiały dydaktyczne. 

5. Nauczyciel podlega odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej zgodnie  
z przepisami ustawy Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy.  

6. W szkole funkcjonuje Regulamin Pracy zgodny z odrębnymi przepisami. 
7. W przypadkach naruszenia norm prawnych nauczyciel podlega odpowiedzialności 

karnej. 
 

ZADANIA WYCHOWAWCY 

 
§42. 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Dyrektor szkoły może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy klasy wówczas, 
gdy: 
1) Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły  

o zmianę wychowawcy; 
2) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę; 
3) nauczyciel nie wywiązuje się z obowiązków wychowawcy klasy, potwierdza  

to odpowiednia dokumentacja pracy nauczyciela; 
4) w przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela uniemożliwiającej pełnienie 

funkcji wychowawcy klasy; 
5) z przyczyn organizacyjnych. 

4. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy także w ciągu roku szkolnego. 
5. Wychowawca zapoznaje uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem 

Szkoły, szczegółowo przedstawia zasady Wewnątrzszkolnego Systemu 
Oceniania, Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły.  

6. Wychowawca realizuje cele ogólne i szczegółowe zawarte w Programie 
Wychowawczym Szkoły. 

 
ZADANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

 
§43. 

1. Każdy pracownik szkoły, a także osoby niezatrudnione, ale przebywające na 
terenie szkoły (np. przy pracach remontowych, sprzątające) pracują ze 
świadomością, że swoją postawą wychowują uczącą się młodzież, dlatego 
postępują tak, by nie dawać złych wzorów, a promować kulturę zachowania  
i piękno polskiego języka. 

2. Każdy pracownik szkoły odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo i kulturalne 
zachowanie przebywających w szkole uczniów, dlatego ma obowiązek reagować 
w sytuacjach stwarzających zagrożenie. Reakcja uzależniona jest od kompetencji 
i polega na odpowiednim interweniowaniu albo powiadomieniu właściwych osób 
(nauczycieli dyżurujących, dyrektora). 

3. Do obowiązków woźnego należy: 
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1) upominanie uczniów za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły; 
2) zwracanie uwagi uczniom niszczącym mienie szkolne; 
3) informowanie o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

uczniów; 
4) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych 

z bezpieczeństwem; 
5) udzielanie pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnych; 
6) przypominanie uczniom o zmianie obuwia; 
7) kontrolowanie w sposób szczególny przebywania na terenie szkoły osób 

obcych, a w uzasadnionych przypadkach powiadamianie dyrektora szkoły; 
8) doprowadzanie ucznia przebywającego podczas lekcji na korytarzu do sali 

lekcyjnej lub sekretariatu. 
4. Sekretarka szkoły ma obowiązek: 

1) zapisywania dzieci do szkoły oraz prowadzenia księgi dzieci i uczniów; 
2) wydawania legitymacji szkolnych i na wniosek rodziców zaświadczeń  

o realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenia wszystkich spraw związanych 
z ubezpieczeniem uczniów i pracowników szkoły; 

3) prowadzenia księgi (zeszytu) wypadków, którym ulegli uczniowie na terenie 
szkoły; 

4) prowadzenia dokumentacji wycieczek i wyjazdów szkolnych; 
5) prowadzenia komputerowej bazy danych uczniów szkoły; 
6) przygotowania dokumentacji uczniów przystępujących do sprawdzianu klas VI, 

zgodnie z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
w Krakowie; 

7) przygotowania kopii świadectw, kopii zaświadczeń o wynikach sprawdzianu 
i kart informacyjnych dla uczniów klas VI; 

8) prowadzenia ewidencji kluczy do pomieszczeń wyznaczonych przez dyrektora 
szkoły.  

 

ROZDZIAŁ VII. UCZNIOWIE SZKOŁY 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 
§44. 

1. Dziecko w wieku 6 lat odbywa roczne przygotowanie przedszkolne  
w oddziale przedszkolnym. 

2. Dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów) i w oparciu o opinię psychologiczno – pedagogiczną. 

 
§45. 

1. Do szkoły podstawowej uczęszczają  uczniowie od 7 do13 roku życia. 
2. Uczeń rozpoczyna naukę w szkole podstawowej z początkiem roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.  
 

§46. 
1. Dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej dziecka, które przed 

dniem 1 września kończy 6 lat na pisemną prośbę rodziców (prawnych 
opiekunów) dziecka i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – 
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pedagogicznej. Wówczas dziecko jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 

2. Dyrektor może podjąć decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego przez dziecko 
zamieszkałe w obwodzie szkoły w oparciu o pisemną prośbę rodziców (prawnych 
opiekunów) i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o 
jeden rok, a w przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego 
w razie zaistniałej potrzeby do końca roku szkolnego  
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

 
§47. 

1. Uczeń spełnia obowiązek szkolny przez uczęszczanie do szkoły na obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne.  

2. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zajęciach nauczania indywidualnego 
i indywidualnych zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych w oparciu  
o orzeczenia kwalifikujące uczniów do kształcenia specjalnego. 

3. Dyrektor może w oparciu o wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zezwolić na 
spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą a wtedy określa 
warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w tej 
formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub 
ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 
przeprowadzonych przez szkołę. 

 
 

ZADANIA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I DYREKTORA SZKOŁY 

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ DZIECI 

 
§48. 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu są 
zobowiązani do: 
1)  zgłoszenia dziecka do szkoły; 
2) poinformowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły 

w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku spełnianego za 
granicą , w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień 
o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu 
terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów 
edukacyjnych Unii Europejskiej  albo przy przedstawicielstwie dyplomatycznym 
innego państwa w Polsce; 

3) dopilnowania regularnego uczęszczania dziecka do szkoły; 
4) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych; 
5) zadbania o odpowiednie warunki domowe umożliwiające przygotowywanie się 

dziecka do zajęć szkolnych; 
6) zorganizowania dziecku spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą takich 

warunków , jakie określił dyrektor szkoły w zezwoleniu na taką formę realizacji 
obowiązku szkolnego. 

2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć 
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 
50%. 

3. Formy usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych: 
1) usprawiedliwienie nieobecności ucznia odbywa się w formie pisemnej, 

zawierającej podpis rodziców (prawnych opiekunów lub innych uprawnionych 
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osób np.: lekarz, kurator sądowy, policjant, pracownik sądowy, lub osób 
chwilowo sprawujących opiekę nad dzieckiem, które przedłożą zaświadczenie 
o sprawowanej opiece); 

2) usprawiedliwienie winno zawierać przyczynę nieobecności i być dostarczone 
w terminie do 5 dni od daty powrotu ucznia do szkoły;  

3) rodzic lub opiekun podpisując zwolnienie ponosi pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dziecka. 

4. Rodzic lub prawny opiekun odbiera dziecko osobiście.  
5. Na początku każdego roku szkolnego rodzice lub prawni opiekunowie mają 

dostarczyć wychowawcy klasy kartkę z aktualnymi danymi osobowymi ucznia 
i podpisami rodziców lub prawnych opiekunów. 

 
1) IMIĘ I NAZWISKO:.........................................................................; 
2) KLASA:...........................................................................................; 
3) ADRES ZAMALDOWANIA:............................................................; 
4) ADRES ZAMIESZKANIA:...............................................................; 
5) TELEFON: .....................................................................................; 
6) PODPIS MATKI: ............................................................................; 
7) PODPIS OJCA: ............................................................................... 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają w zakresie spełniania obowiązku 
szkolnego przez dziecko ustawie o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 

 
§49. 

1. Zadania wychowawcy klasy dotyczące obowiązku szkolnego: 
1) założenie dziennika lekcyjnego i wpisanie danych o uczniu; 
2) systematyczne sprawdzanie uczestniczenia uczniów na obowiązkowych 

zajęciach; 
3)  wyjaśnianie przyczyn nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych; 
4)  bieżące kontaktowanie się z nauczycielami uczącymi w klasie celem uzyskania 

informacji co do obecności na zajęciach oraz postępach uczniów w zakresie 
efektów kształcenia; 

5)  przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia informacji 
o uczęszczaniu na zajęcia oraz o zachowaniu i wynikach nauczania; 

6) podejmowanie decyzji o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu 
nieobecności w szkole; 

7) współpracowanie z pedagogiem szkolnym w zakresie obowiązku szkolnego; 
8) wzywanie rodziców do regularnego posyłania dziecka do szkoły; 
9) zawiadamianie dyrektora o podejmowanych działaniach zmierzających  

do egzekwowania od rodziców obowiązku regularnego posyłania dziecka  
do szkoły; 

10) przekazanie stosownego wniosku do dyrektora szkoły o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego, po wyczerpaniu wszystkich możliwości 
przewidzianych w zadaniach wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca klasy ma obowiązek wzywać rodziców (prawnych opiekunów)  
do regularnego posyłania dziecka do szkoły stosując następujące formy kontaktu 
z rodzicami: 
1) pisemne wezwanie rodziców ( prawnych opiekunów ) do szkoły w celu 

przeprowadzenia rozmowy na temat przyczyn nieobecności dziecka w szkole w 
formie listu poleconego; 
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2) ponowne (w przypadku braku reakcji) pisemne wezwanie rodziców  
(prawnych opiekunów) do szkoły, potwierdzone przez wychowawcę  
i dyrektora szkoły w formie listu poleconego.  

3. Zadania dyrektora szkoły w zakresie realizacji obowiązku szkolnego: 
1) ogłoszenie zapisów do szkoły do klasy pierwszej; 
2) założenie dokumentacji przebiegu nauczania i czuwanie nad prawidłowym 

prowadzeniem tej dokumentacji; 
3) podejmowanie decyzji dotyczących realizacji obowiązku szkolnego  

w formach określonych ustawą o systemie oświaty lub w oparciu  
o przepisy wykonawcze do ustawy; 

4) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe  
w obwodzie szkoły; 

5) przekazanie informacji o realizacji obowiązku szkolnego dzieci spoza obwodu 
szkolnego; 

6) podejmowanie na wniosek wychowawcy działań administracyjnych związanych 
z przymuszaniem rodziców do realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego; 

7) powiadamianie gminy o nierealizowaniu przez dziecko obowiązku szkolnego; 
8) kierowanie wniosków do organu gminy o podejmowanie działań egzekucyjnych 

w stosunku do rodziców, którzy uchylają się od wypełniania ustawowych zadań 
związanych z obowiązkiem szkolnym. 

 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 
§50. 

1. Uczeń ma prawo do: 
1) znajomości swoich praw; każde dziecko powinno wiedzieć, jakie prawa mu 

przysługują, do kogo może się zwrócić o pomoc w przypadku problemów; 
2) równego traktowania przez wszystkich; 
3) bezpłatnej nauki, swobodnego wstępu na wszystkie zajęcia lekcyjne; 
4) nauki w bezpiecznych i higienicznych warunkach; 
5) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej i psychicznej; 
6) ochrony przed poniżaniem; 
7) ochrony życia prywatnego , rodzinnego i tajemnicy korespondencji; 
8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno –

wychowawczym; 
9) ochrony zdrowia i korzystania z opieki medycznej; 
10) wyrażania swojej opinii, swobody wypowiedzi, o ile nie narusza to dobra 

innych osób ( poglądy te i opinie nie mogą mieć wpływu na oceny  
z poszczególnych przedmiotów), 

11) wolności myśli, sumienia i wyznania; oceny z zajęć religii lub etyki nie mają 
wpływu na promocję ucznia; 

12) swobodnej wymiany informacji; 
13) korzystania z pomocy społecznej; 
14) zapoznania się z programami nauczania, ich treściami i celami oraz  

z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów; 
15) zapoznania się ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym  

i Profilaktycznym Szkoły oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania 
(uczeń ma prawo zapoznać się z wymienionymi dokumentami w każdej chwili); 
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16) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu( wszelkie 
informacje przekazywane uczniom powinny być dostosowane do ich wieku 
i możliwości percepcyjnych); 

17) swobodnego dostępu do sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, biblioteki, 
czytelni i korzystania z dostępnej uczniom bazy szkolnej; 

18) pomocy w przypadku wystąpienia trudności w nauce poprzez zajęcia  
indywidualne, wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne  
i rewalidacyjne;  

19) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego oraz 
odpowiednich form kształcenia na terenie szkoły; 

20) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb  
i możliwości psychofizycznych uczniów na danym etapie edukacji; 

21) odpowiedniej organizacji zajęć szkolnych, umożliwiającej  zachowanie 
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania  i 
zaspokajania własnych zainteresowań; 

22) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności i talentów; 
23) udziału w uroczystościach klasowych i szkolnych; 
24) organizowania działalności kulturalnej i sportowej, zgodnie  

z potrzebami  i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły; 

25) organizowania działalności samorządowej, redagowanie i wydawanie gazetki 
szkolnej. 

2. Uprawnienia ucznia: 
1) zgłaszanie władzom szkoły i wychowawcom klas, a także przedstawicielom 

Samorządu Szkolnego postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów;  
2) otrzymywanie informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły; 
3) udział w organizowanych przez szkołę wycieczkach, „zielonych szkołach”, 

wyjazdach do teatru i kina; 
4) udział w imprezach kulturalnych pozaszkolnych i zawodach sportowych; 
5) udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez 

szkołę i pozaszkolnych; 
6) udział w akcjach i imprezach klasowych i szkolnych; 
7) udział w pracach kółek przedmiotowych i organizacjach społecznych 

działających na terenie szkoły; 
8) uczestnictwo w zajęciach indywidualnych ; 
9) możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji i braku zadania domowego 

bez podania przyczyny na każdym przedmiocie dwa razy w semestrze; 
10) możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji i braku zadania domowego, 

jeżeli w poprzednim dniu uczeń brał udział w uroczystości bądź imprezie 
szkolnej, wymagającej od niego zaangażowania w czasie pozalekcyjnym. 

3. Uczeń ma obowiązek: 
1) brania  udziału w zajęciach edukacyjnych, bycia przygotowanym do nich oraz 

właściwego  zachowywania się w ich trakcie; 
2) brania udziału w zajęciach obowiązkowych oraz odrabiania zadawanych przez 

nauczycieli prac domowych – dopuszczalne jest zgłoszenie dwukrotnie 
nieprzygotowania do lekcji, każde następne jest podstawą do wpisania uczniowi 
oceny niedostatecznej; 

3) noszenia pomocy szkolnych 
4) prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń w sposób wymagany 

przez danego nauczyciela; 
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5) zachowywania się w sposób umożliwiający sobie i innym uczniom pełne 
uczestnictwo w zajęciach. Podczas zajęć uczniom nie wolno rozmawiać między 
sobą. Uczniowie do odpowiedzi zgłaszają się poprzez podniesienie ręki, a głos 
zabierają tylko za zgodą nauczyciela; 

6) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych; 
7) brania udziału w życiu szkoły; 
8) przestrzegania zasad kultury osobistej, kultury współżycia  

w odniesieniu  do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
szczegółowo opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; 

9) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się 
wszelkich  zachowań prowadzących do sytuacji , w których używano by 
przemocy, palono papierosy, pito alkohol czy zażywano narkotyki; 

10) dbania  o estetykę pomieszczeń szkolnych, zwłaszcza o ład  
i porządek w przydzielonej sali lekcyjnej; 

11) odpowiadania  materialnie za wyrządzone szkody na terenie szkoły  
(w imieniu ucznia do naprawy szkody zobowiązani są jego rodzice lub prawni 
opiekunowie); 

12) przestrzegania  zasad higieny osobistej, dbania  o estetykę ubioru  
i wyglądu zewnętrznego, noszenia  ustalonego , jednolitego  stroju, zwanego 
mundurkiem; 

13) wykonywania  poleceń dotyczących  spraw szkolnych wydawanych przez 
dyrektora szkoły; 

14) bycia  tolerancyjnym wobec osób o innych poglądach i przekonaniach 
religijnych; 

15) posiadania przy sobie dzienniczka ucznia. 
4. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia odbywa się w formie pisemnej, 

zawierającej podpis rodziców (prawnych opiekunów lub innych uprawnionych osób 
np.: lekarza, kuratora sądowego, policjanta, pracownika sądowego lub osób 
chwilowo sprawujących opiekę nad dzieckiem, które przedłożą zaświadczenie 
o sprawowanej opiece); 

5. Usprawiedliwienie winno zawierać przyczynę nieobecności i być dostarczone  
w terminie do 5 dni od daty powrotu ucznia do szkoły.  

6. W szkole obowiązuje ujednolicony wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia na 
zajęciach: 

 
Prośba o usprawiedliwienie nieobecności córki / syna na zajęciach: 
 
ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ O USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOŚCI MOJEJ CÓRKI / 
SYNA NA ZAJĘCIACH / UROCZYSTOŚCI W DNIU / DNIACH .....................  
UZASADNIENIE  .............. .................. .................... ...................... .................. 
......................................................................................................................................................
....................................................................................................; 
 
Podpis                                                                                 miejscowość, data  

 
Usprawiedliwienia nie spełniające wyżej wymienionych warunków nie będą 
respektowane.  

7. W przypadku, gdy rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę będzie chciała  
w uzasadnionych sytuacjach zwolnić ucznia z zajęć edukacyjnych, konieczne jest 
przedstawienie pisemnej prośby o zwolnienie, która będzie miała następującą 
formę:  
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Zwolnienie z zajęć edukacyjnych: 
 
ZWRACAM SIĘ Z PROSBĄ O ZWOLNIENIE MOJEJ CORKI/ SYNA Z ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH W DNIU ……………OD GODZINY ............................................................... 
UZASADNIENIE:..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM MOJEJ CÓRKI /SYNA Z ZAJĘĆ OD 
GODZINY..................................  BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ZA JEJ / JEGO 
BEZPIECZEŃSTWO; 
 
Podpis                                                                                    miejscowość, data 

 
1) rodzic lub opiekun podpisując zwolnienie ponosi pełną odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo dziecka; 
2) rodzic lub prawny opiekun odbiera dziecko osobiście. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają w zakresie spełniania obowiązku 
szkolnego przez dziecko zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 

 
§51. 

Dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju: 
1) uczeń ma obowiązek dbać o schludny wygląd. Za schludny wygląd uznaje się 

ubiór w stonowanych kolorach zakrywający ramiona, brzuch  
i uda.  W sytuacjach szczególnych i dniach świątecznych szkoły uczeń ma 
obowiązek nosić strój galowy. Strój galowy u dziewczynek składa się z białej 
bluzki, czarnej lub granatowej spódnicy lub spodni. Strój galowy u chłopców 
składa się z białej koszuli, czarnych lub granatowych spodni. Za strój galowy nie 
uznaje się ubiorów dżinsowych i dresowych; 

2) uczeń może nosić biżuterię, która nie zagraża bezpieczeństwu jego  
i innych, wyjątkiem są lekcje jest wychowania fizycznego. Nauczyciel nie 
odpowiada za zniszczenie lub zgubienie biżuterii przez ucznia. Uczeń ma 
obowiązek wyglądać skromnie i estetycznie; 

3)  uczniowi nie wolno nosić makijażu ani farbować włosów. 
 

§52. 
Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły: 
1) przenośne urządzenia elektroniczne i telefony komórkowe uczeń przynosi na 

własną odpowiedzialność i szkoła nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności; 
2) wszystkich uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dydaktycznych; 
3) w przypadku niestosowania się do powyższego zapisu nauczyciel ma prawo 

odebrać aparat telefoniczny lub inne urządzenie elektroniczne  
i poinformować rodzica o zaistniałej sytuacji. Urządzenie zostanie zwrócone 
rodzicowi wraz z pisemnym upomnieniem o naruszeniu obowiązków ucznia.  

 
§53. 

1. Właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz osób 
przebywających na terenie szkoły: 
1) uczeń ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, osób przebywających na terenie szkoły oraz innych 
uczniów; 
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2) uczeń powinien używać zwrotów grzecznościowych, niedopuszczalne jest 
używanie wulgaryzmów; 

3) uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczycieli i innych pracowników 
szkoły; 

4) w razie nieprzestrzegania tych zasad uczeń może otrzymać jedną z kar 
określonych statutem. 

2. Uczeń na terenie szkoły ma obowiązek przebywać w miejscach do tego 
wyznaczonych (np. w czasie przerw nie wolno przebywać w szatni  
i w klasie). 

 
§54. 

1. Uczniowie są obecni na terenie szkoły od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
edukacyjnych. 

2. Do pokoju nauczycielskiego uczeń wchodzi za zgodą nauczyciela dyżurującego 
na korytarzu 

3. Uczeń może zostać zwolniony z lekcji: 
1) w przypadku nagłej choroby lub złego samopoczucia, po uzgodnieniu  

z  rodzicami bezpiecznego sposobu powrotu do domu; 
2) w przypadku reprezentowania szkoły na zewnątrz (zawody sportowe, turnieje, 

konkursy itp.); 
3) na pisemną, uzasadnioną prośbę rodziców. 

4. W czasie lekcji uczeń nie je, nie pije, nie żuje gumy, nie trzyma na ławce butelek, 
ciastek itp. 

5. Zachowanie ucznia nie może powodować zakłócenia toku lekcji. 
6. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w lekcji. 
7. Uczeń nie może na terenie szkoły nosić żadnych klubowych czapek, szalików lub 

emblematów. Strój nie może być wyrazem przynależności do subkultur. 
8. Elementy stroju ucznia nie mogą zawierać treści demoralizujących, promujących 

zło lub agresję. 
9. Uczniowi nie wolno: 

1) przynosić, posiadać ani spożywać alkoholu, posiadać lub palić papierosów na 
terenie szkoły ani podczas imprez organizowanych przez szkołę; 

2) posiadać, rozprowadzać lub używać środków odurzających; 
3) przynosić do szkoły żadnych przedmiotów niebezpiecznych (np.:  zapalniczki, 

noże, żyletki, atrapy broni itp.) ani środków zagrażających zdrowiu, życiu lub 
dezorganizujących pracę szkoły. 

10.Przyniesione, wymienione w ust. 9 przedmioty, materiały i używki zostaną 
zabrane i zwrócone rodzicom. Wyjątek stanowią rzeczy, których posiadanie jest 
niezgodne z prawem i te zostaną przekazane odpowiednim służbom. 

11. Na lekcje uczeń ma obowiązek przychodzić punktualnie. 
12. W czasie lekcji uczeń ma obowiązek przebywać w sali lekcyjnej przez 45min. 
13. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w zajęciach, a w tym okresie przebywa na terenie 

szkoły, może być podejrzany o zaistniałe w tym czasie uszkodzenia mienia 
szkolnego, kradzieże, palenie papierosów. 

14.Uczeń ma obowiązek poinformować wychowawcę o udziale w konkursie lub 
zawodach. 

15.Udział w uroczystościach szkolnych, które odbywają się w czasie lekcji, jest 
obowiązkowy. 
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ZASADY ORGANIZACJI DYSKOTEK 

 
§55. 

1. Za bezpieczeństwo przebywających uczniów na dyskotece odpowiada opiekun. 
2. Dyrektor wydaje zgodę na zorganizowanie dyskoteki, jeżeli wszystkie wymagania 

zostały przez organizatora spełnione. 
3. Zadania opiekuna: 

1) reaguje zdecydowanie w przypadkach naruszania porządku dyskoteki; 
2) po zawiadomieniu rodziców usuwa z terenu budynku szkoły uczniów 

niewłaściwie się zachowujących, np. spożywających alkohol, palących 
papierosy, niszczących sprzęt; 

3) powiadamia organ policji w przypadkach podejrzewania posiadania przez 
uczestników imprezy środków odurzających; 

4) wnioskuje do dyrektora szkoły lub wychowawcy o udzielenie kary przewidzianej 
w Statucie Szkoły; 

5) odwołuje dyskotekę ze względu na małą frekwencję lub przerywa  
w przypadku naruszenia porządku organizacyjnego przez uczestników; 

6) odwołuje dyskotekę ze względu na obecność nieuprawnionych osób  
w sali lub terenie szkoły; 

7) zabrania udziału w dyskotece uczniom sprawiającym szczególne problemy 
wychowawcze na polecenie dyrektora lub na własną odpowiedzialność. 

 

 

ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK 

 
§56. 

1. Wycieczki dzielą się na przedmiotowe (uczestnictwo w nich jest prawem ucznia) 
oraz turystyczno krajoznawcze (uczestnictwo w nich jest przywilejem ucznia). 

2. Dyrektor szkoły nadzoruje przestrzeganie organizacji wycieczek w oparciu  
o przepisy prawa. 

3. Wzór karty wycieczki określa minister edukacji narodowej i sportu. 
4. Zadania nauczyciela - opiekuna wycieczki: 

1) przedstawianie dyrektorowi wymaganej przepisami dokumentacji wycieczki; 
2) posiadanie w trakcie wycieczki podstawowego wyposażenia w środki medyczne 

i w razie konieczności dbanie o właściwą opiekę medyczną  
i powiadomienie rodziców, powiadamianie szkoły lub bezpośrednio rodziców 
o wszelkich zmianach w planowanym programie wycieczki (np. powrót); 

5. Nauczyciel może odmówić udziału w wycieczce (wyjeździe) uczniowi 
sprawiającemu duże trudności wychowawcze. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH 

 
§57. 

1. Uczeń ma prawo do: 
1) reprezentowania szkoły lub klasy w międzyszkolnych zawodach sportowych; 
2) zwolnienia z zajęć lekcyjnych na czas trwania międzyszkolnych zawodów 

sportowych;  
3) opieki w czasie rozgrywek oraz w drodze na zawody i z powrotem.. 

2. Uczeń bierze udział w zawodach po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. 
3. Obowiązki i prawa nauczyciela -  opiekuna ucznia w czasie zawodów: 
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1) po uzyskaniu aprobaty wychowawcy,  nauczyciel zgłasza dyrektorowi listę 
uczniów biorących udział w zawodach; 

2) wychowawca może zgłosić swój sprzeciw co do reprezentowania szkoły przez 
wychowanka ze względu na problemy dydaktyczno- wychowawcze. 

4. Wychowawca, który dokumentuje udział ucznia w zawodach wpisuje odpowiednie 
oznaczenie do dziennika. 

 
 

SYSTEM KAR I NAGRÓD 

 
§58. 

1. Uczniowie mogą otrzymać następujące rodzaje nagród: 
1) pochwała wychowawcy klasy przed zespołem klasowym na wniosek 

nauczyciela; 
2) pochwała dyrektora szkoły , ustna lub w formie listu pochwalnego do rodziców 

ucznia; 
3) nagroda rzeczowa przyznana przez Radę Pedagogiczną lub na wniosek 

dyrektora szkoły, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela; 
4) dofinansowanie do wycieczki; 
5) przyznanie tytułu szkolnego mistrza przedmiotu , ogłaszanego na forum szkoły. 
6) przyznanie tytułu prymusa szkoły. 

2. Uczniowie mają prawo do nagrody za: 
1) uzyskanie wysokich wyników nauczania na koniec roku szkolnego; 
2) wzorowe zachowanie uzyskane na koniec roku szkolnego; 
3) udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i innych; 
4) wyróżniającą pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły; 
5) wzorową frekwencję indywidualną. 

3. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły wobec uczniów mogą być 
stosowane następujące kary: 
1) ustne i pisemne upomnienie wystosowane przez wychowawcę klasy  

z wpisem do dzienniczka ucznia; 
2) pisemne zawiadomienie rodziców przez wychowawcę klasy; 
3) pisemne wezwanie rodziców przez dyrektora szkoły; 
4) udzielenie pisemnej nagany wraz z obniżeniem oceny zachowania; 
5) przeniesienie do równoległej klasy; 
6) wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem do Kuratora Oświaty  

o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
4. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnych przypadkach 

naruszenia zasad postępowania, kary można stosować z pominięciem zasady 
gradacji. 

5.  Dyrektor szkoły zwraca się do Kuratora Oświaty  z wnioskiem o przeniesienie 
ucznia do innej szkoły, gdy pomimo zastosowania kar niższego stopnia uczeń nie 
wyraża chęci poprawy i nadal narusza zasady postępowania ustalone w Statucie 
Szkoły, a w szczególności: 
1) świadomie zagraża zdrowiu i życiu ludzkiemu; 
2)  umyślnie dewastuje mienie szkolne; 
3)  dopuszcza się kradzieży mienia społecznego i prywatnego; 
4) pije alkohol (przebywa w stanie nietrzeźwym) lub używa narkotyków  

na terenie szkoły lub podczas wycieczek szkolnych i innych form zajęć 
pozalekcyjnych;  

5) stwarza lub uczestniczy w sytuacjach zagrażających współżyciu społecznemu. 
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6. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o skierowaniu wniosku o przeniesienie ucznia 
do innej szkoły do Kuratora Oświaty w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej w 
tej sprawie, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

7. Przewinienia ucznia wobec prawa poza terenem szkoły w czasie wolnym od zajęć 
lekcyjnych nie mogą stanowić podstawy do udzielania kary przeniesienia do innej 
szkoły, na prawach wyłączności. Zobowiązują jednak do systematycznej pracy 
wychowawczej z uczniem na terenie szkoły  
i odpowiedniej współpracy z instytucjami pozaszkolnymi np. poradnia 
psychologiczno – pedagogiczna, policja, kurator sądowy.  

 
§59. 

1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary do 
dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy w terminie 7 dni od 
otrzymania przez ucznia kary. 

2. W przypadku odwołania się ucznia od kary dyrektor szkoły sprawdza procedurę 
udzielania uczniowi kary.  
1) jeżeli zachowano ustaloną procedurę, rozpatrzono wszystkie czynniki mające 

wpływ na przyznanie kary, podtrzymuje karę; 
2) jeżeli nie zachowano ustalonej procedury, nie rozpatrzono czynników mających 

wpływ na ocenę czynu ucznia, uchyla karę. 
3. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od kary 

przeniesienia ucznia do innej szkoły do Kuratora Oświaty w Krakowie za 
pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od otrzymania przez ucznia 
kary. 

4. Szkoła powiadamia pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanych 
uczniowi karach. 

 
§60. 

1. Każdy z organów szkoły posiada inicjatywę ustawodawczą w kwestii dotyczącej 
zmian w Statucie Szkoły, zgodnych z ustawą o systemie oświaty i ramowym 
statutem publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej. 

2.  Zmiany w Statucie wnoszone będą w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. 
3. Znowelizowany Statut jest przekazywany organowi prowadzącemu szkołę 

organowi nadzoru pedagogicznemu. 
4.  Za ujednolicenie tekstu Statutu po nowelizacji odpowiedzialny jest Dyrektor 

Szkoły, który podpisuje go jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej. 
 

ROZDZIAŁ VIII. GOSPODARKA FINANSOWA 

§61. 
1. Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną Gminy Niepołomice, działającą 

w formie jednostki budżetowej. 
2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków. 
3. Kierownik jednostki budżetowej – szkoły podstawowej jest odpowiedzialny  

za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą 
obowiązków w zakresie kontroli finansowej. 

4. Gospodarka finansowa jest prowadzona na podstawie porozumienia  
o prowadzeniu obsługi administracyjnej, zaopatrzeniowej i remontowo-
eksploatacyjnej, zawarte dnia 21 września 2008 r. 



STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. WINCENTEGO WITOSA W WOLI BATORSKIEJ 
47/47 

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§62. 

1. Szkoła używa pieczęci: 
 

„SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. WINCENTEGO WITOSA 
32-006 WOLA BATORSKA 

NIP 683-18-57-344.” 
 
 
 
2. Pieczęć okrągła z orłem w koronie i napisem: 
 

„SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA 
W WOLI BATORSKIEJ”. 

 
3. Pieczęć okrągła z napisem: 
 

„SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA 
W WOLI BATORSKIEJ”. 

 
4. Nr statystyczny – REGON – P -001050767. 
 
 

§63. 
1. Nowelizacja statutu nastąpiła uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 

im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej z dnia 01 grudnia 2010r. 
2. Traci moc Statut Szkoły z 14 października 2009r. 
3.  Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
4. Statut jest opublikowany w formie pisemnej, dostępny dla każdego ucznia, 

nauczyciela i rodzica, w kancelarii szkolnej, pokoju nauczycielskim  
i bibliotece szkolnej. 

 


