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Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481) 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

i 1378) 

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 

967 i 2245 oraz z 2019 r. 

poz. 730 i 1287) 

- przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustaw wymienionych powyżej 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

1.Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni 

określa  w szczególności:       

1) nazwę i typ szkoły, jej siedzibę oraz imię, 

2) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę, 

3) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich 

wykonywania,  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i 

ochrony zdrowia, 

4) organy szkoły, ich kompetencje oraz warunki współdziałania, 

5) organizację pracy szkoły, 

6) zakres zadań nauczycieli i  innych pracowników szkoły, 

7) zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć, 

8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, 

9) prawa i obowiązki uczniów,      

10) działania podejmowane wobec uczniów, 

11) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu,  

12) formy opieki i pomocy uczniom,  

2. Statut określa także: 

1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz 

innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w 

zakresie działalności innowacyjnej.  

3. Cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program 

wychowawczo -profilaktyczny szkoły.     
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§ 2 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć oddziały klas I - VIII w Szkole Podstawowej 

nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. 

2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni,  

3) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, 

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę oraz innego 

pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku 

Strzelców w Gdyni,   

5) pracowniku - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, 

6) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka,   

7) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 

Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, 

8) niepełnosprawności sprzężonej - należy przez to rozumieć występowanie u 

dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, 

z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze 

jednej z wymienionych niepełnosprawności;    

9) specyficznych trudnościach w nauce - należy przez to rozumieć trudności w 

uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają 

trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 

schorzeniami neurologicznymi;   

 

§ 3 

 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 20 im. 2 Morskiego Pułku 

Strzelców w Gdyni.  

2. Nazwę szkoły używa się w pełnym brzmieniu. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Starodworcowej 36, 81-575 Gdynia 

Wielki Kack. 

4. Szkoła nosi imię 2 Morskiego Pułku Strzelców. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Gdyni. 

6. Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i 

administracyjnych prowadzi organ prowadzący szkołę, z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów. 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 

8. Obwód szkoły określa Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie określenia 

granic obwodów szkolnych. 
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§ 4 

1. Szkoła jest ośmioletnią, obowiązkową i powszechną szkołą publiczną. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów 

nauczania.    

3. W ostatniej klasie w szkole przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.   

4. Świadectwo ukończenia szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkole 

ponadpodstawowej. 

5. Szkoła przeprowadza rekrutację ucznióww oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 5 

1. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową 

kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania.   

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych 

warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz innej działalności statutowej, celem zapewnienia każdemu uczniowi 

warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej 

rozwoju organizacyjnego. 

3. Szkoła zapewnia:     

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia 

się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do 

wieku i osiągniętego rozwoju,   

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, 

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki 

problemów dzieci i młodzieży, 

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów,   

5) możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,   

6) możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, 

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami,   

7) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w 

skróconym czasie,   

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość 

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,   

9) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 
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10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i 

opieki, 

11) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,   

12) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,   

13) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności 

społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,   

14) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z 

korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji 

nadzwyczajnych, 

15) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 

4. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie 

kształcenia ogólnego w szkole należą: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych 

nowożytnych,   

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego,   

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji 

z różnych źródeł, 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie,   

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych, 

6) praca w zespole i społeczna aktywność, 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

5. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:  

1)szkolny zestaw programów nauczania;    

2)program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

6. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie 

wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja 

są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.   

7. Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również 

działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.   

 

§ 6 

Sposób wykonywania zadań szkoły 

z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia 

 

1. Zadania szkoły realizuje się poprzez organizację: 

    1)   zajęć lekcyjnych, 

2)świetlicy szkolnej,   

3)stołówki,   

4)biblioteki,   
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5)zajęć religii i etyki, 

6)zajęć wychowania do życia w rodzinie,   

7)organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej,   

2. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez organizację kształcenia na:   

1) I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna 

realizowana  w formie kształcenia zintegrowanego, 

2) II etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV-VIII. 

3. W szkole realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę 

programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania. 

4. Szkoła realizuje cele i wypełnia zadania szkoły określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego oraz realizuje zalecane warunki i sposób 

realizacji określone w przepisach w sprawie podstawy programowej. 

5. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwalony przez 

radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców.   

6. W celu przeciwdziałania agresji, przemocy szkoła podejmuje działania 

profilaktyczne oraz upowszechnianie świadomości prawnej społeczności 

szkolnej. 

7. Szkoła określa warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8. Szkoła dba o warunki lokalowe sprzyjające nauce i wychowaniu.   

9. Szkoła współpracuje z rodzicami, traktując ich jako współpartnerów w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym. 

10. Szkoła angażując nauczycieli i uczniów wypełnia swoje cele i zadania w 

procesie lekcyjnym  i pozalekcyjnym - w ciągu całego pobytu dziecka w 

szkole, we współpracy z rodzicami, administracją samorządową, placówkami 

opieki specjalistycznej oraz instytucjami społeczno-kulturalnymi w środowisku 

lokalnym. 

 

§ 7   

Sposób wykonywania zadań szkołyz uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia 

 

1. Szkoła otacza opieką uczniów w czasie zajęć obowiązkowych, dodatkowych i 

pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.    

2. Szkoła zapewnia uczniom nadzór podczas przerw międzylekcyjnych wg 

ustalonego planu dyżurów nauczycieli udostępnionego w pokoju 

nauczycielskim. 

3. Za  bezpieczeństwo  uczniów  w  czasie  zajęć edukacyjnych  i  zajęć  

pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę odpowiada nauczyciel 

prowadzący  zajęcia, a w czasie przerw miedzy lekcjami nauczyciel 

dyżurujący.    

4. Szczegółowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: 

1) określa § 36 statutu „Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom 

bezpieczeństwo”, 

2) określa § 18 statutu „Procedury postępowania w sytuacjach problemowych”. 
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5. Szkoła realizuje edukację zdrowotną, której celem jest kształtowanie postaw 

prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, 

bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugruntowanie 

wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z 

aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki, poprzez: 

1) organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych, 

2) udział w akcjach promujących zdrowie, 

3) prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, 

4) propagowanie zdrowej żywności, 

5) organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia. 

6. Szkoła zapewnia uczniomdostęp do Internetu, podejmuje działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą 

stanowićzagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,  w szczególności instaluje i 

aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.    

7. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia 

części podręczników  i przyborów szkolnych.     

 

§ 8 

Organizacja działalności eksperymentalnej i innowacyjnej 

1) Elementem podnoszenia jakości pracy szkoły jest działalność innowacyjna 

oraz opracowywanie przez nauczycieli własnych programów nauczania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) W szkole dopuszcza się możliwość realizowania eksperymentu 

pedagogicznego polegającego na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu 

nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich 

rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub 

wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja 

zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 9 

 

1. Organami szkoły są:   

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych przepisami prawa 

oświatowego, statutem szkoły i własnymi regulaminami. 

§ 10 

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

nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.     

2. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkołyoraz 

przewodniczącym rady pedagogicznej.     

3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli.   

4. Dyrektor, w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z radą pedagogiczną, 

radą rodziców  i samorządem uczniowskim.   

 

§ 11 

Zadania dyrektora 

 

1.Dyrektor w szczególności:    

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,   

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących,   

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i 

gospodarczą obsługę szkoły,   

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,   

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,   

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,   

8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji,  w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej,  

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia.    

2.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:               

   1)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

   2)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły, 

   3)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

3.Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.   

4.Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w zakresie spełniania obowiązku 

szkolnego. 

5.Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:        

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w 

ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów 

nadzorujących szkołę, 
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3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy 

uczniów, 

4) zapewnienie pomocy nauczycielomw realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym, 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych 

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.  

6.Dyrektor, jako pracodawca wszystkich pracowników, jest obowiązany w 

szczególności:   

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich 

obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych 

stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu 

pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich 

uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

3) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, 

4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić 

systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

5) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

6) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, 

7) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz 

wyników ich pracy, 

8) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia 

społecznego, 

9) udostępniać pracownikom teksty przepisów dot. równego traktowania w 

zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie 

szkoły, 

10) przeciwdziałać mobbingowi.   

7.Do zadań dyrektora należy również: 

1)opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły, uzgadnianie z organem 

prowadzącym, 

2)powierzanie stanowiska wicedyrektora szkoły i odwołanie po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej,       

3)przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,   

4)gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich 

pracy zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5)zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu nauczycieli ubiegających się o 

stopień awansu zawodowego, 

6)podejmowanie decyzji w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno–wychowawczych. 

8.Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny wg opracowanego na każdy rok 

szkolny planu nadzoru pedagogicznego. 

9.Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w 

szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania oraz włącza je 

do szkolnego zestawu programów nauczania. 

10.W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.   
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§ 12 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

zadań statutowych.   

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole w danym roku szkolnym.    

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.   

6. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.   

 

§ 13 

 

1.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej 

należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,  

2) podejmowanie uchwał w sprawie: 

a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia szkoły, 

b) eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu przez radę 

rodziców, 

c) przeniesienia ucznia do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty,  

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w 

tym sprawowanego nad szkołąprzez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

2.Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu 

wychowawczo - profilaktycznego szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców.   

3.Do kompetencji opiniodawczych  rady pedagogicznej należy opiniowanie w 

sprawie: 

1) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych, 

2) projektu planu finansowego szkoły, 

3) wniosków dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli   

i pozostałych pracowników szkoły, 

4) propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania. 

4. Rada pedagogiczna opiniuje również w sprawie: 
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1) propozycji dyrektora dotyczącej ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno–wychowawczych,      

2) wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć 

edukacyjnych rozwijających zdolności i uzdolnienia uczniów, 

3) propozycji zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, 

4) propozycji form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego, do wyboru przez uczniów,      

5) podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,   

6) jednolitego stroju uczniów na terenie szkoły, 

7) przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,    

8) powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły,    

9) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły w przypadku, gdy w konkursie nie 

wyłoniono kandydata. 

5. W zakresie klasyfikowania i promowania uczniów rada pedagogiczna może: 

1) opiniować w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki,   

2) opiniować w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego uczniowi posiadającemu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność 

3) postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I-III, 

4) postanowić o promowaniu ucznia kl. I i II do klasy programowo wyższej w 

ciągu roku szkolnego,    

5) wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia niesklasyfikowanego z 

powodu nieusprawiedliwionej nieobecności powodującej brak podstaw do 

ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,    

6) jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Do zadań związanych z działalnością rady pedagogicznej należy ponadto: 

1) opiniowanie planu pracy rady pedagogicznej, 

2) wnioskowanie o powołanie doraźnych lub stałych komisji rady pedagogicznej,   

3) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym, 

4) przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian,   

5) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

6) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania, 

opieki   

i  materialnych warunków pracy szkoły, 

7) ustalanie szczegółowych kryteriów oceny zachowania ucznia oraz tryb i 

zasady ustalania  i odwoływania się od oceny, 

8) ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom, 

9) zatwierdzanie wniosków wychowawców i innych nauczycieli w sprawie 

przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz podejmowania działań wobec 

uczniów naruszających statut szkoły, 

10) współdziałanie z rodzicami uczniów. 

7. Rada pedagogiczna wydaje opinie w sprawie dostosowania warunków i form 

egzaminu ósmoklasisty.    

 

§ 14 
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1) Przewodniczący rady pedagogicznej w szczególności:   

1) przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej,   

2) czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad, 

3) podpisuje uchwały rady pedagogicznej, 

4) podpisuje, wraz z protokolantem, protokoły z zebrań rady pedagogicznej. 

5) Przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest do:  

6) realizacji uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących,          

7) zapoznawania członków rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.   

8) Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do: 

9) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego 

współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej, 

10) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych 

zarządzeń dyrektora, 

11) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady 

pedagogicznej oraz   

12) w jej komisjach, do których zostali powołani,   

13) udziału w doskonaleniu zawodowym oraz do samokształcenia, 

14) realizowania uchwał rady pedagogicznej, 

15) wykonywania  przyznanych  zadań  zgodnie  z  rocznym  planem  

pracy, 7)składania przed radą pedagogiczną sprawozdań z przydzielonych 

zadań. 

2) W przypadku nieobecności dyrektora, dyrektor wyznacza wicedyrektora 

pełniącego funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej. 

 

 

 

§ 15 

1.Rada pedagogiczna obraduje zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, 

na:   

1) posiedzeniach plenarnych organizowanych:    

a. przed rozpoczęciem roku szkolnego,   

b. w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania, 

c. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,   

2) posiedzeniach roboczych zwoływanych w miarę bieżących potrzeb np. 

3) szkoleniowych, przedmiotowych, 

problemowych,  

4) w innych przypadkach z inicjatywy dyrektora,   

5) w miarę bieżących potrzeb.   

2.Zebrania mogą być organizowane na wniosek:   

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2) z inicjatywy dyrektora, 

3) z inicjatywy organu prowadzącego szkołę,   
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4) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą również uczestniczyć, z głosem 

doradczym, osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek 

rady pedagogicznej: 

1) pracownicy poradni pedagogiczno–psychologicznej, 

2) przedstawiciele szkolnej służby zdrowia, 

3) przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych,   

4) przedstawiciele samorządu uczniowskiego, 

5) przedstawiciele rady rodziców, 

6) pracownicy administracji i obsługi szkoły, 

7) specjaliści w zakresie omawianej problematyki, 

8) przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły. 

4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków.    

5. Uchwały rady pedagogicznej obowiązują  wszystkich uczniów  oraz  

pracowników szkoły. 

6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

 

§ 16 

1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego 

szkołę o odwołanie ze stanowiska dyrektora.    

2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny  o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej 

dyrektora lub innego nauczyciela. 

3. Rada pedagogiczna w realizacji swych zadań współpracuje z innymi organami 

szkoły, nie naruszając ich kompetencji stanowiących. 

4. Rada pedagogiczna wybiera spośród członków przedstawicieli do komisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły organizowanego przez organ 

prowadzący szkołę. 

5. W szkole nie powołuje się rady szkoły. Zadania rady szkoły wykonuje rada 

pedagogiczna. 

 

§ 17 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W  szkole  działa  samorząd  uczniowski.   

2. Samorząd uczniowski  tworzą  wszyscy uczniowie  szkoły.   

3. Samorząd uczniowskiustala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły.    

4. Samorząd uczniowski reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej wobec 

dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców. 
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5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:   

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczycielapełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Szczegółowy zakres działań, zadań, zasad wybierania i działania organów 

samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.   

 

§ 18 

Rada Rodziców 

 

1. W  szkole  działa  rada  rodziców, która reprezentuje ogół rodziców.   

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału.   

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.    

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 

szczególności: 

1)wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

2)szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych. 

6. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem, radą pedagogiczną i samorządem 

uczniowskim,  a także organami nadzorującymi działalność szkoły oraz 

innymi organizacjami i instytucjami  w zakresie nauczania, wychowania i 

opieki. 

7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, 

organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 

wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.    

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może 

gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.    

9. Rada rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia statutowej 

działalności szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy 

warunków technicznych i wyposażenia szkoły, zapewnienia warunków 

bytowych uczniom oraz pomocy finansowej. 
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10. Rada rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez 

siebie rocznego planu pracy oraz rocznego planu finansowego wpływów i 

wydatków. 

 

§ 19 

1. Rada rodziców: 

1) uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, program wychowawczo- 

2) profilaktyczny szkoły,   

3) podejmuje uchwały w sprawie wprowadzenia eksperymentów 

pedagogicznych w szkole. 

4) Rada rodziców ma prawo do opiniowania w sprawie: 

5) propozycji dyrektora dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych,    

6) wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć 

edukacyjnych rozwijających zdolności i uzdolnienia uczniów,    

7) propozycji zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych,   

8) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i 

wychowania, projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,    

9) podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inna organizację,  

10) jednolitego stroju uczniów na terenie szkoły,    

2. Rada rodziców może wystąpić z wnioskiem  o dokonanie oceny pracy 

nauczyciela. Przedstawiciel, wybrany przez radę rodziców, może uczestniczyć 

jako członek komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.    

3. Nadrzędnym celem rady rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i  organizowanie form aktywności rodziców na rzecz 

wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, 

2) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, 

rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,   

3) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły - określenie 

struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców. 

4) Stawiając na pierwszym miejscu dobro ucznia, zadaniem rady rodziców 

jest: 

5) uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu programów wychowawczych, 

dydaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych; 

6) opiniowanie w imieniu wszystkich rodziców wszelkich działań szkoły, 

wynikających z jej zadań statutowych; 

7) wspieranie szkoły oraz organizacji uczniowskich - czynnie i materialnie; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych dla 

szkoły; 

9) współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w środowisku, 

ukierunkowując współpracę na propagowanie zadań i efektów osiąganych 

przez szkołę. 

 

§ 20 

1. W posiedzeniach rady rodziców może brać udział, z głosem doradczym, 

dyrektor szkoły. 

2. Do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zapraszane przez 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby. 

3. Szczegółowy zakres działalności rady rodziców określa Regulamin Rady 

Rodziców. 
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§ 21 

Zasady współdziałania organów szkoły 

 

1.Za zasadę uczestnictwa w życiu szkoły, organy szkoły przyjmują: 

1)wzajemne poszanowanie kompetencji i samorządności całej społeczności 

szkolnej, tj.: rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i rady 

rodziców, 

2)poszanowanie kompetencji dyrektora i jego prawa do zarządzania szkołą 

wynikającego  z przyjętej przez niego odpowiedzialności. 

2. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych ustawą o 

systemie oświaty, ustawą - Prawo oświatowe i niniejszym statutem. 

3. Organy szkoły działają na zasadach partnerskich, ściśle współpracując i 

wymieniając informacje o podejmowanych działaniach lub decyzjach. 

4. Kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu 

przedstawicieli poszczególnych organów. 

5. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

dyrektorowi lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów. 

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni. 

7. Bieżącą wymianę informacji między organami szkoły zapewnia się również 

poprzez zaproszenie na posiedzenia poszczególnych organów przedstawicieli 

pozostałych organów.   

 

§ 22 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły   

1. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły rozpatruje dyrektor. 

2. Sprawy sporne pomiędzy organem szkoły a dyrektorem mogą być 

przedstawione na zebraniu  przedstawicieli wszystkich organów szkoły. 

Dyrektor oraz przewodniczący organów szkoły mogą powołać wspólną 

komisję złożoną z członków rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i 

rady rodziców. 

3. Dyrektor:   

1)rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, 

2)przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych, 

3)jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a 

rodzicem, 

4)dba o przestrzeganie postanowień dotyczących funkcjonowania organów 

szkoły, 
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5)wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego 

6)w przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu, dyrektor przekazuje 

sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu  szkołę. 

4. Tryb rozstrzygania spraw spornych, których stroną jest uczeń:   

1) w przypadku sporu z nauczycielem uczącym w danej klasie, uczeń zgłasza 

swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy, 

2) w przypadku sporu z wychowawcą klasy, uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do 

przewodniczącego samorządu uczniowskiego, 

3) przewodniczący samorządu uczniowskiego, przedstawia sprawę opiekunowi 

samorządu, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sprawy 

sporne, 

4) sprawy sporne nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, który rozstrzyga 

sprawę, 

5) od postanowienia dyrektora może być wniesione odwołanie do rady 

pedagogicznej za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.   

6) rada pedagogiczna powołuje komisję doraźną, w skład której wchodzą: 

przedstawiciel rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego oraz pedagog 

szkolny.   

7) komisja doraźna podejmuje decyzję ostateczną na piśmie, w terminie 7 dni 

od wniesienia odwołania. 

8) odwołanie wnosi jedna ze stron, nie może być ono jednak wniesione po 

upływie 2 tygodni od daty wydania postanowienia dyrektora. 

5. Tryb rozstrzygania spraw spornych pomiędzy nauczycielami: 

1) postępowanie prowadzi dyrektor, 

2) od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę. 

6. Zasady rozwiązywania konfliktów, których stroną jest dyrektor: 

1) sprawy sporne pomiędzy dyrektorem a nauczycielami w pierwszej kolejności, 

na pisemny wniosek nauczyciela, rozpatruje rada pedagogiczna w terminie 14 

dni od dnia złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy, 

2) spory dotyczące spraw podlegających nadzorowi pedagogicznemu rozstrzyga 

Pomorski Kurator Oświaty, 

3) spory dotyczące spraw podlegających organowi prowadzącemu rozstrzyga 

organ prowadzący. 

7. W przypadku konfliktu dyrektora z innymi organami szkoły, wynikającego z 

nierespektowania uprawnień poszczególnych organów szkoły oraz 

nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na  złożone zażalenia, organ szkoły 

ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu  prowadzącego 

szkołę. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 23 

Organizacja oddziałów   
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1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I – VIII.   

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.   

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel 

wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego, jeżeli nie wystąpią okoliczności uniemożliwiające takie 

rozwiązanie.   

 

§ 24 

Czas trwania zajęć edukacyjnych 

1. Zajęcia lekcyjne odbywają się 5 dni w tygodniu. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.   

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

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas 

trwania zajęć  edukacyjnych ustalony  w tygodniowym rozkładzie zajęć.    

4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 

minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, 

zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie 

tygodniowym.   

 

§ 25 

Organizacja roku szkolnego 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z 

dniem 31 sierpnia następnego roku.   
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.   
3. Terminy ferii zimowych i letnich, przerw świątecznych i dodatkowych dni 

wolnych określają odrębne przepisy. 
4. Termin egzaminu ósmoklasisty określają odrębne przepisy. 

 

 

 

§ 26 

Arkusz organizacji szkoły   

1. Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową  organizację nauczania, 

wychowania i opieki w danym roku szkolnym.   

2. Arkusz opracowuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 

związkowych.  

 

 

 

§ 27 

Tygodniowy rozkład zajęć 
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1. Dyrektor, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala dla 

poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć:   

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2) zajęć z wychowawcą, 

3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

5) innych zajęć takich jak religia i etyka, zajęć wychowania do życia w rodzinie, 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć układa zespół nauczycieli powołany przez 

dyrektora.   

 

§ 28 

Baza szkoły 

1.Szkoła, na bieżąco wyposaża budynek oraz zaopatruje nauczycieli i uczniów w 

niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne. 

 

§ 29 

Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:   

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

3) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII,  

7) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia 

edukacyjne.    

3. Zajęcia wymienione w ust.1 pkt 4 i 5 mogą być prowadzone z udziałem 

wolontariuszy. 

 

§ 30 

Organizacja świetlicy szkolnej 

1. Szkoła organizuje  świetlicę szkolną dla uczniów, którzy pozostają w szkole 

dłużej ze względu na:   

1)czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 

2)inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 

zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

3. Na zajęciach świetlicowych, pod opieką jednego nauczyciela, może 

pozostawać nie więcej niż 25 uczniów, przy czym liczba uczniów 
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posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawnośćwynosi nie więcej niż 5. 

4. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od aktualnych potrzeb i możliwości 

kadrowych. 

5. Zakres zajęć świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze w szkole, określa dyrektor. 

6. Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły 

oraz planem działalności opiekuńczo-wychowawczej świetlicy zgodnym z 

programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły. 

7. Szczegółowe zasady rekrutacji, przebywania uczniów w świetlicy, prawa i 

obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy oraz zasady dotyczące 

bezpieczeństwa określa Regulamin Świetlicy, zatwierdzony przez dyrektora. 

Regulamin zawiera także informacje dotyczące organizacji pracy świetlicy. 

8. Rodzice dzieci korzystających z opieki świetlicy, zobowiązani są do 

zapoznania się  z Regulaminem świetlicy. 

9. Zakres obowiązków kierownika świetlicy i nauczycieli świetlicy, określa 

dyrektor. 

10. Dokumentację świetlicy stanowią: 

1)roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej 

2)miesięczne plany pracy, 

3)dziennik zajęć świetlicy, 

    4)karty zgłoszeń do świetlicy. 

 

§ 31 

Organizacja stołówki szkolnej 

1. W celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę szkolną.    

2. Korzystanie z obiadów w stołówce jest odpłatne.   

3. Wysokość opłat za obiady ustala dyrektor, w porozumieniu z organem 

prowadzącym.   

4. Warunkiem korzystania z obiadów przez ucznia jest złożenie karty zgłoszenia 

na obiady. 

5. Pierwszeństwo korzystania z dożywiania mają uczniowie zapisani do świetlicy. 

6. Nadzór nad wydawaniem obiadów sprawuje kierownik stołówki. 

7. Szczegółowe warunki korzystania ze stołówki określa Regulamin Stołówki. 

 

 

§ 32 

Organizacja biblioteki szkolnej 

1. Szkoła organizuje bibliotekęszkolną. 

2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:   

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,   

2) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 

wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,   

3) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną uczniów,   
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4) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. 

3. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy pracownicy, uczniowie i ich rodzice. 

4. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania zbiorów i przestrzegania terminu 

zwrotu książek. 

5. Czytelnicy odpowiadają materialnie za wypożyczone książki, w razie 

zniszczenia lub zagubienia zobowiązani są do ich odkupienia. 

6. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały 

edukacyjne. 

7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub 

materiałów edukacyjnych określa dyrektor, uwzględniając konieczność 

zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub 

materiałów.   

8. Biblioteka gromadzi następujące materiały:   

1) podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe 

2) wydawnictwa informacyjne i albumowe,   

3) programy i podręczniki szkolne,   

4) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych 

przedmiotów,   

5) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej ,   

6) wybrane pozycje z literatury pedagogicznej i dydaktyki różnych 

przedmiotów nauczania,   

7) czasopisma dla dzieci i młodzieży,   

8) czasopisma pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,   

9) literaturę dla rodziców z zakresu wychowania,   

10) zbiory multimedialne, 

11) edukacyjne programy komputerowe. 

9. W wykonywaniu swoich zadań biblioteka współpracuje z wychowawcami, 

nauczycielami  i rodzicami a także z filiami bibliotek oraz z innymi ośrodkami 

kultury. 

10. Szczegółowy zakres pracy biblioteki określa Plan Pracy Biblioteki. 

11. Szczegółowe zasady pracy biblioteki, zasady korzystania ze zbiorów oraz 

zasady współpracy określa Regulamin Biblioteki. 

12. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do 

przestrzegania jej regulaminu. 

13. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor, który zapewnia odpowiednie warunki 

działania,  a w szczególności zapewnienie środków na właściwe wyposażenie. 

 

§ 33 

Organizacja dodatkowych zajęć religii i etyki 

1. Szkoła organizuje naukę religii i etyki na życzenie rodziców uczniów.   

2. Życzenie rodziców w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach religii i etyki 

wyrażone  jest  w formie pisemnego oświadczenia.   

3. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnych latach szkolnych, może 

natomiast zostać zmienione.   

4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i 

zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów.   

5. Zajęcia z etyki organizowane są w oparciu o programy dopuszczone do 

użytku w szkole.   



str. 23 

 

6. Szkoła zapewnia w czasie trwania zajęć religii opiekę uczniom, którzy nie 

korzystają z nauki religii. Uczeń może przebywać w świetlicy szkolnej lub w 

bibliotece. 

 

§ 34 

Organizacja dodatkowych zajęć wychowanie do życia w rodzinie 

1. Szkoła organizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi 

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

3. Na początku, każdego roku szkolnego przedstawia się pełną informację o 

celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznika oraz 

środkach dydaktycznych.   

 

 

§ 35 

Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz inne formy opieki i pomocy 

materialnej  

1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych  i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, poprzez: 

1) objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

2) umożliwienie uczniom udziału w zajęciach dodatkowych,   

3) zapewnienie uczniom opieki świetlicowej, 

4) organizację nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia, 

5) organizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym. 

2. Szkoła organizuje uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach 

określonych w przepisach w sprawie organizacji pomocy 

psychologicznopedagogicznej w szkole. 

3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i 

specjalistów, a także w formie:   

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym, 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - dla uczniów klas 

VII i VIII, 

5) porad i konsultacji, 6)warsztatów.    

4. Liczba grup zależna jest od ilości godzin przyznanych na dany rok szkolny.  

5. Liczbę uczniów w poszczególnych grupach określają odrębne przepisy. 

6. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów posiadających 

kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. 

7. Pedagog i psycholog organizuje warsztaty terapeutyczne dla uczniów z 

różnorodnymi problemami wychowawczymi. 

8. Pedagog i psycholog organizuje pomoc dla rodziców uczniów mających 

trudności w nauce przy udziale specjalistów z poradni psychologiczno - 

pedagogicznej i innych ośrodków specjalistycznych. 
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9. Szkoła w zakresie udzielania pomocy uczniom nawiązuje współpracę z 

różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom. 

 

 

§ 36 

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo 

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ponoszą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu w szkole w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę. 

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli w zakresie zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa określa § 44 statutu. 

3. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa. Szczegółowe 

zadania koordynatora określa § 51 statutu. 

4. Za bezpieczeństwo dzieci przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i w czasie 

przerw  w zajęciach odpowiada nauczyciel dyżurujący zgodnie z 

harmonogramem oraz Regulaminem Dyżurów. 

5. Na zajęcia wychowania fizycznego w szkole i na boisko szkolne uczniowie 

udają się pod opieką nauczyciela.   

6. W pierwszym dniu zajęć, w danym roku szkolnym, wychowawca zapoznaje 

uczniów  z bezpiecznym zachowaniem w szkole i poza nią. O zasadach tych 

należy przypominać podczas całego roku, zwłaszcza przy okazji wycieczek, 

ferii, itp.   

7. Wyjazdy i wyjścia na wycieczki odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami 

oraz zgodnie z Regulaminem Wycieczek obowiązującym w szkole. 

8. Uczeń może być zwolniony z zajęć wyłącznie na pisemną prośbę opiekuna.   

9. Uczeń, który zachorował może udać się do domu wyłącznie pod opieką 

opiekunów.   

10. Zasady postępowania w przypadku zaistnienia wypadku określa odrębna 

procedura.   

11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostających 

na terenie szkoły, po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 

12. W celu zabezpieczenia uczniów przed dostępem do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w pracowni komputerowej 

oraz wszędzie tam, gdzie uczniowie mają dostęp do komputerów, 

zainstalowane jest oprogramowanie zabezpieczające. 

13. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV. 

 

§ 37 

Procedury postępowania w sytuacjach wyjątkowych 

1.W szkole obowiązują procedury postępowania w sytuacjach wyjątkowych. 

 

 

 

 

 



str. 25 

 

 

§ 38 

          Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi  oraz innymi instytucjami świadczącymi 

specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła 

organizuje  współpracę z: 

1) poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi,  w  tym  poradniami 

specjalistycznymi, 

2) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.   

2. Poradnie wspierają szkołę poprzez następujące działania:   

1) diagnozę przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,   

2) terapię uczniów,   

3) konsultacje dla uczniów i rodziców,   

4) psychoedukację,   

5) działalność profilaktyczną,   

6) działalność informacyjną,   

7) doradztwo.   

 

§ 39 

1. W szkole uczniowie objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki 

zdrowotnej.   

2. Na terenie placówki znajduje się specjalistyczny gabinet pielęgniarki. 

3. Zakres zadań i obowiązków pielęgniarki szkolnej regulują odrębne przepisy. 

 

§ 40 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami  

1. Nauczyciele, realizując zadania szkoły, ściśle współpracują z  rodzicami, 

traktując ich jako współpartnerów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

2. Za wychowanie i rozwój dziecka główną odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

3. Podstawowym zadaniem współpracy z rodzicami jest wypracowanie takich 

metod współpracy podstawowych środowisk wychowawczych, by ich działanie 

było skoordynowane i skoncentrowane na wspólnej płaszczyźnie działania, 

jaką jest dobro dziecka i stworzenie mu optymalnych warunków do 

wszechstronnego rozwoju oraz takich form wzajemnych kontaktów, by 

optymalizowały one współpracę nauczyciela i rodziców. 

4. Terminy spotkań z rodzicami ustala dyrektor na początku roku szkolnego. 

5. Dopuszcza się możliwość samodzielnego ustalenia przez wychowawcę 

dodatkowej formy kontaktu z rodzicami uczniów. 

6. W przypadku braku kontaktu rodziców ze szkołą, szkoła wzywa rodziców do 

stawiennictwa, korespondencyjnie - listem poleconym. 

 

Rozdział 5 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

 

§ 41 
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1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców i specjalistów. 

2. W szkole może być zatrudniona pomoc nauczyciela. 

3. W szkole zatrudnia się pracowników administracji.   

4. W szkole zatrudnia się pracowników obsługi.   

5. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

6. Za obowiązujące formy informowania pracowników o wprowadzanych 

istotnych postanowieniach dyrektora, uznaje się: 

1) Księgę Zarządzeń - fakt zaznajomienia się z treścią zarządzenia pracownik 

potwierdza własnoręcznym podpisem, 

2) spotkania indywidualne oraz zebrania grupowe z dyrektorem. 

 

 

§ 42 

Obowiązki wszystkich pracowników 

 

1. Do obowiązków wszystkich pracowników szkoły należy: 

1) przestrzeganie postanowień Regulaminu Pracy obowiązującego w szkole, 

2) przestrzeganie postanowień innych regulaminów obowiązujących w szkole, 

3) wywiązywanie się z zadań statutowych szkoły, 

4) sumienne i efektywne wykonywanie pracy i wykonywanie poleceń 

przełożonych,   

5) uczestnictwo w kształtowaniu poprawnych postaw kulturalnych i społecznych 

ucznia; 

6) punktualne rozpoczynanie pracy i zajęć z uczniami,    

7) dokonywanie w terminie wyznaczonych badań okresowych i kontrolnych, 

8) uczestniczenie w przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

9) uczestniczenie w okresowym szkoleniu bhp, 

10) znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ppoż. oraz wykonywanie pracy zgodnie z tymi przepisami,    

11) przestrzeganie tajemnicy służbowej,    

12) dbałość o miejsce pracy, powierzony sprzęt, mienie szkoły i wykorzystywanie 

zgodnie z przeznaczeniem,    

13) czas pracy w wymiarze nieprzekraczającym 40 godz. tygodniowo.  

2. Szczegółowe zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wszystkich 

pracowników ustala dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy. Zakresy 

czynności znajdują się w aktach osobowych pracowników.   

 

§ 43 

Zakres zadań nauczyciela 

1. Nauczycielw swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej 

ucznia. 

2. Nauczyciel realizuje cele i zadania szkoły. 

3. Bezpośrednią opiekę nad nauczycielem nowoprzyjętym sprawuje nauczyciel 

wskazany przez dyrektora, służy mu on radą, pomocą oraz udziela 
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wskazówek i informacji w zakresie zasad pracy obowiązujących w szkole. Za 

właściwą organizację opieki odpowiada wicedyrektor. 

4. Nauczyciel ma obowiązek: (obowiązki wynikające z ustawy - Karta 

Nauczyciela) 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w 

tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i 

szacunku dla każdego człowieka, 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z 

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

światopoglądów, 

6) przestrzegać podstawowych zasad moralnych, 

7) spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu, 

8) powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa 

pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia 

zawodowego na najwyższym poziomie. 

5. Nauczyciel ma obowiązek: (obowiązki wynikające z ustawy - Prawo 

oświatowe) 

1) kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia,   

2) nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej oraz na 

posiedzeniach zespołów w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

które mogą naruszać dobra osobiste uczniówlub ich rodziców, a także 

nauczycielii innych pracowników szkoły, 

3) informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych i o sposobach ich 

sprawdzania, 

4) indywidualizowania pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio 

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia,   

5) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. Ponadto nauczyciel ma obowiązek: 

1) przestrzegania praw ucznia, 

2) przestrzegania statutu szkoły, 

3) przestrzegania zasad oceniania wiadomości i umiejętności uczniów, 

4) uczestniczenia w planowaniu życia szkoły, 

5) rzetelnego realizowania zadań ustalonych w planie pracy szkoły, 

6) podejmowania działań na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym 

dziecka,    

7) uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej i zespołów, których jest 

członkiem, 

8) wykonywania innych prac zleconych przez dyrektora, wynikających z 

organizacji pracy szkoły. 

7. Nauczyciel odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1) jakość i wyniki swej pracy,   
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2) prawidłowe realizowanie podstawy programowej, 

3) planowanie swojej pracy oraz sprawozdawczość, 

4) ochronę danych osobowych uczniów i pracowników szkoły, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

5) terminowe wykonywanie zadań i poleceń, 

6) prowadzenie oraz bezpieczne przechowywanie dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

7) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz 

pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu zapewnienia wszechstronnej 

pomocy uczniom, 

8) postępowanie zgodnie z założeniami programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

9) wzbogacanie własnego warsztatu pracy. 

8. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie uchwał rady pedagogicznej. 

9. Nauczyciel, w związku z art. 63 KN, podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.).  

10. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela określa dokument 

przygotowany przez dyrektora szkoły, indywidualnie dla każdego pracownika 

dydaktycznego. 

 

 

§ 44 

Zakres zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

1. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zapewnienia bezpieczeństwa uczniów:   

1) podczas ich pobytu w szkole, w czasie lekcji oraz w czasie zajęć i wycieczek 

organizowanych przez nauczyciela,   

2) podczas pełnienia dyżuru, przed lekcjami i podczas przerw, zgodnie z 

harmonogramem dyżurów oraz Regulaminem Dyżurów, w tym dyżuru w 

przypadku zastępstwa nieobecnego nauczyciela,   

2. Za prawidłowość organizacji i przebieg dyżurów odpowiada wicedyrektor. 

3. Nauczyciel ma obowiązek: 

1) sprawdzania obecności uczniów na każdej lekcji i odnotowywania tego faktu 

w dzienniku lekcyjnym oraz informowania wychowawcę o ucieczce ucznia z 

lekcji, 

2) w pierwszym tygodniu zajęć, w danym roku szkolnym, oraz w ostatnim 

tygodniu zajęć przed feriami zimowymi i letnimi, zapoznać uczniów z 

bezpiecznym zachowaniem odpowiednio w szkole, poza szkołą, podczas 

zabaw zimowych i wypoczynku letniego oraz odnotować ten fakt w dzienniku 

lekcyjnym, 

3) stałej opieki i kontroli miejsc, w których prowadzi zajęcia, dostrzeżone 

zagrożenia usuwa lub niezwłocznie zawiadamia dyrektora, 

4) opracowania oraz umieszczenia w salach odpowiednich regulaminów 

zawierających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz określających 
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zasady bezpiecznego  użytkowania urządzeń - w przypadku opiekunów 

klasopracowni oraz pomieszczeń sportowych, 

4. Nauczyciel zobowiązany jest ponadto do: 

1) wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie się do wydawanych w tym 

zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

2) dbałości o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w 

miejscu pracy, 

3) niezwłocznego zawiadamiania dyrektora o zauważonym w szkole wypadku 

albo zagrożeniu życia lub zdrowia oraz ostrzec współpracowników o grożącym 

im niebezpieczeństwie. 

5. Nauczycielowi nie wolno: 

1) pozostawić uczniów bez opieki, 

2) usunąć ucznia z pomieszczenia, w którym prowadzi zajęcia, 

3) wysyłać ucznia poza teren szkoły podczas zajęć lub przerw, 

6. Zasady organizowania wycieczek reguluje szkolny „Regulamin organizowania 

lekcji w terenie i wycieczek szkolnych”. 

7. Zgodę na zorganizowanie wycieczki i zajęć poza terenem szkoły udziela 

każdorazowo dyrektor lub właściwy wicedyrektor szkoły, który odpowiada przed 

dyrektorem za prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 

8. W razie wypadku ucznia pozostającego pod opieką nauczyciela, nauczyciel 

obowiązany jest do: 

1) niezwłocznego zapewnienia poszkodowanemu opieki, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

2) niezwłocznego zawiadomienia rodziców, dyrektora szkoły oraz prokuratora i 

kuratora oświaty w przypadku śmiertelnego, ciężkiego i zbiorowego wypadku,   

3) dokonania wpisu w rejestrze wypadków uczniów.    

9.Nauczyciel obowiązany jest znać, stosować i przestrzegać zasad zawartych w: 

1)przepisach dotyczących organizowania form wypoczynku, 

2)Regulaminie dyżurów, 

3)Regulaminie lekcji w terenie i wycieczek szkolnych, 

4)Szkolnych procedurach postępowania w sytuacjach problemowych.   

 

§ 45 

Zakres zadań wicedyrektora 

1. Zakres zadań nauczyciela określa § 43 i 44 Statutu. Niniejsze zapisy 

poszerzają zakres wicedyrektora o dodatkowe zadania. 

2. W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektora oraz inne stanowiska 

kierownicze. 

3. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego, dokonuje 

dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady 

pedagogicznej.   

4. Wicedyrektor, wykonując swoje zadania, współpracuje z radą pedagogiczną, 

radą rodziców oraz samorządem uczniowskim, przestrzegając zasad 

zawartych w regulaminach powyższych organów, jak również ze 

środowiskiem lokalnym i władzami oświatowymi. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor. 

6. Wicedyrektor ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej ze strony 

dyrektora i innych instytucji wspierających szkołę. 
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7. Wicedyrektor zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności.   

8. Wicedyrektor ma prawo użytkowania pieczątki osobowej oraz podpisywania 

pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

9. Za powierzone zadania, wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem. 

 

 

 

 

§ 46 

Dodatkowy zakres zadań nauczyciela wychowawcy oddziału 

1. Zakres zadań nauczyciela określa § 43 i 44 Statutu. Niniejsze zapisy 

poszerzają zakres nauczyciela wychowawcy oddziału o dodatkowe zadania. 

2. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w danym oddziale. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności oddziaływań wychowawczych 

obowiązki wychowawcy oddziału pełni nauczyciel w ciągu całego etapu 

edukacyjnego.   

4. Dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału w ciągu etapu edukacyjnego. 

5. Zmiana wychowawcy oddziału może nastąpić: 

a. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po 

sprawdzeniu przez dyrektora ich zasadności, 

b. na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy, za zgodą 

dyrektora, 

c. w  wyniku  decyzji  dyrektora,  podyktowanej 

 stwierdzonymi  błędami wychowawczymi. 

6. Pisemny wniosek rodziców w sprawie zmiany wychowawcy musi zawierać 

konkretne zarzuty wobec wychowawcy oraz winien uzyskać poparcie 3/4 

obecnych rodziców na zebraniu, przy obecności 3/4 wszystkich rodziców 

reprezentujących dany oddział. 

7. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji 

dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego 

szkołę. 

8. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowawca:    

1) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

2) planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z 

uczniem.   

9. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej 

nad uczniami, w szczególności: 

1) organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy, 

2) obejmowanie bezpośrednią opieką swoich wychowanków podczas wszystkich 

zajęć pozalekcyjnych typu: dyskoteki, imprezy okolicznościowe, konkursy i 

in., 

3) planowanie i organizowanie, różnych form życia społecznego, 

4) ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, 

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i 

koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec 
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tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc, tj.: uczniów zdolnych i z 

różnymi trudnościami i niepowodzeniami, 

6) współpraca z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz 

zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

7) współpraca z rodzicami: 

a) włączanie rodziców w realizację działań wychowawczych oddziału i szkoły,   

b) organizowanie zebrań dla rodziców, prowadzenie w tym zakresie 

dokumentacji sprawozdawczej, przechowywanie jej do wglądu dyrektora, 

c) informowanie rodziców o wynikach w nauce, trudnościach rozwojowych i 

zachowaniu uczniów. 

8) kształtowanie osobowości uczniów, wywieranie  wpływu  na  ich  zachowanie, 

wdrażanie do postępowania zgodnego z normami i ustaleniami statutowymi i 

ogólnie przyjętymi, 

9) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów  znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej, wnioskowanie do rady rodziców, pedagoga, 

dyrektora o przyznanie pomocy materialnej lub dożywiania,  

10)czuwanie nad realizacją obowiązku  szkolnego. 

10. Wychowawca, w zakresie czynności administracyjnych odpowiada za: 

1) prowadzenie arkuszy ocen uczniów oraz dokonywanie w nich sprostowań 

błędów i omyłek, 

2) wypisywanie świadectw i dyplomów, 

3) przygotowywanie dokumentacji uczniów kończących naukę, 

4) opracowanie planu pracy wychowawczej dla oddziału, 

5) opracowanie tematyki zajęć wychowawczych, 

6) redagowanie opinii o uczniach dla poradni, policji, sądu itp., 

7) zapoznanie uczniów i rodziców ze sposobami i warunkami oceniania 

wewnątrzszkolnego, szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym, 

statutem szkoły i regulaminami obowiązującymi w szkole. 

11. Wychowawca ma prawo korzystać  z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i 

naukowych. 

 

§ 47 

Dodatkowy zakres zadań pedagoga szkolnego i psychologa 

1. Zakres zadań nauczyciela określa § 43 i 44 Statutu. Niniejsze zapisy 

poszerzają zakres nauczyciela pedagoga i psychologa o dodatkowe zadania. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa 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 mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i 

pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły,   
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3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

uczniów,   

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych,   

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,   

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów  w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, oraz udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

3. Pedagog i psycholog odpowiedzialni są za: 

1) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z 

programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły, 

2) działania w zakresie organizowania uczniom pomocy materialnej i 

dożywiania, 

3) inicjowanie współpracy z rodzicami, 

4) udzielanie porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4. W zakresie organizacji pracy pedagog i psycholog zobowiązani są do: 

1) opracowania rocznego planu pracy, 

2) prowadzenia dziennika zajęć, 

3) prowadzenia, dla każdego ucznia objętego pomocą 

psychologicznopedagogiczną, teczki indywidualnej zawierającej 

dokumentację badań i czynności uzupełniających, 

4) dokonywanie sprawozdań w zakresie zadań i kompetencji, 

5) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólnych wniosków wynikających z pracy pedagoga i psychologa. 

5. Wykonując swoje zadania pedagog i psycholog współpracuje z rodzicami, 

nauczycielami i innymi pracownikami szkoły jak również z poradniami, 

Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym oraz środowiskiem lokalnym i 

innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

6. Pedagog i psycholog mają prawo użytkowania pieczątki osobowej oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem ich zadań i 

kompetencji. 

 

§ 48 

Dodatkowy zakres zadań nauczyciela biblioteki 

1) Zakres zadań nauczyciela określa § 43 i 44 statutu.   

2) Niniejsze zapisy poszerzają zakres pracy nauczyciela biblioteki o dodatkowe 

zadania: 

- upowszechnianie literatury i inspirowanie czytelnictwa uczniów poprzez 

różnorodne formy pracy, 
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- wypożyczanie podręczników i innych materiałów edukacyjnych, 

- udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, 

- przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki oraz 

korzystania z informacji, 

- przedstawianie radzie pedagogicznej, dwa razy do roku, informacji o 

działalności biblioteki i czytelnictwie uczniów, 

- gromadzenie i rozbudowywanie księgozbioru pod kątem prawidłowej 

realizacji zadań szkoły, 

- rozbudowywanie warsztatu informacyjnego biblioteki, 

- dbałość o estetykę pomieszczeń bibliotecznych, 

- ewidencja, selekcja i opracowanie zbiorów, 

- prace związane z planowaniem i sprawozdawczością,   

- prowadzenie dokumentacji biblioteki, 

- uzgadnianie, raz w roku, stanu majątkowego biblioteki z księgowością szkoły. 

 

 

 

§ 49 

Dodatkowy zakres zadań nauczyciela świetlicy 

1. Zakres zadań nauczyciela określa § 43 i 44 statutu. Niniejsze zapisy 

poszerzają zakres nauczyciela świetlicy o dodatkowe zadania.    

2. Do obowiązków nauczyciela świetlicy należy: 

1) zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy muszą przebywać w 

szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub oczekiwania na zajęcia 

dodatkowe, 

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,   

3) organizowanie spacerów, gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury 

fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy 

rozwój fizyczny wychowanków, 

4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, organizowanie zajęć w tym 

zakresie, tworzenie zespołów dziecięcych z ukierunkowanymi 

5) zainteresowaniami i inicjowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć, 

6) zapewnienie opieki uczniom podczas spożywania przez nich obiadu, 

7) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny i czystości oraz dbałość  o zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia, 

8) udzielanie informacji rodzicom na temat zachowania się dzieci, ich potrzeb 

i problemów, 

9) przedstawianie radzie pedagogicznej, dwa razy do roku, informacji o 

działalności świetlicy, 

10) współpraca z wychowawcami klas I-III oraz pedagogiem i 

psychologiem, 

11) przestrzeganie zasad bhp, czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów, 

12) dbałość o estetykę wystroju pomieszczeń świetlicowych, 

13) opracowanie rocznego planu działalności opiekuńczo-wychowawczej 

zgodnego z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

14) prowadzenie ewidencji uczniów zapisanych do świetlicy na podstawie 

karty zgłoszeń, 

15) prowadzenie dziennika zajęć i odnotowywanie frekwencji uczniów, 
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16) dokonywanie niezbędnych zakupów w celu uzupełniania zasobów 

świetlicy, 

17) uzgadnianie stanu majątkowego z dyrektorem. 

 

§ 50 

Zespoły nauczycieli   

1.Dyrektor powołuje w szkole zespoły nauczycieli do realizacji zadań szkoły 

określonych w statucie szkoły:    

1) pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora lub na 

wniosek tego zespołu, 

2) w pracach zespołu mogą brać udział również inne osoby za zgoda 

dyrektora, 

3) zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym, 

4) podsumowanie pracy zespołu odbywa się na ostatnim w danym roku 

posiedzeniu rady pedagogicznej. 

5) W szkole powołuje się zespoły nauczycieli: 

a. zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy, 

b. zespół nauczycieli uczących w klasach IV - VIII, 

c. zespoły problemowo - zadaniowe rady pedagogicznej, zgodnie z 

regulaminem rady. 

3) Zadania zespołu nauczycieli obejmują w szczególności: 

a. zorganizowanie współpracy nauczycieli w zakresie wyboru programu 

nauczania, uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, wyboru 

podręczników i materiałów pomocniczych, 

b. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów i 

sposobów badania wyników nauczania, 

c. opiniowanie innowacyjnych programów nauczania, 

d. organizacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych o zasięgu 

szkolnym, międzyszkolnym i ogólnopolskim, 

e. realizacja innych zadań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły. 

 

§ 51 

Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole 

W szkole powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole, do zadań 

którego należy: 

1) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które 

mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników 

szkoły; 

2) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich 

członków społeczności szkolnej; 

3) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określanie najważniejszych zadań, 

których celem jest poprawa bezpieczeństwa, i które powinny być 

uwzględnione w planie pracy na dany rok szkolny; 

4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa, wynikających z 

realizowanego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego; 

5) udział w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w 

sytuacjach kryzysowych i zagrożenia; 
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6) pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a 

odpowiednimi służbami i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem 

problemów uczniów; 

7) dzielenie się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z wszystkimi pracownikami 

szkoły. 

 

Rozdział 6 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 52 

1.Ocenianie wewnątrzszkolne określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

2.Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.    

3.Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.   

 

 

§ 53 

Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Ocenianiu podlegają:    

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniapolega na rozpoznawaniu przez 

nauczycielipoziomu i postępów w opanowaniu przez uczniawiadomości i 

umiejętności w stosunku do:   

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnegooraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkoleprogramów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkoleprogramów 

nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania uczniapolega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycielioraz uczniówdanego oddziału stopnia respektowania 

przez uczniazasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

określonych w statucie szkoły. 

 

§ 54 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniaodbywa się w ramach 

ocenianiawewnątrzszkolnego, które ma na celu:   

1) informowanie uczniao poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz   

o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowipomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowiinformacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie uczniado dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

5) dostarczanie rodzicomi nauczycielominformacji o postępach i trudnościach w 

nauce i zachowaniu uczniaoraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 
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6) umożliwienie  nauczycielom doskonalenia  organizacji  i 

 metod  pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:    

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych,   

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,   

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,   

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o 

postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia.   

 

 

 

 

§ 55 

Warunki i sposoby informowania rodziców o zasadach 

oceniania wewnątrzszkolnego, poziomie osiągnięć edukacyjnych 

ucznia, postępach i trudnościach w nauce, jego zachowaniu oraz o 

specjalnych uzdolnieniach 

 

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

ich rodziców o zasadach i warunkach oceniania zawartych w  statucie, w 

szczególności o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

4) warunkach i sposobach przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach, 

5) warunkach i sposobach dostosowywania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka 

zgodnie z zaleceniami poradni. 

2.Nauczyciele klas IV-VIII winni zapoznać uczniów z zasadami oceniania z 

danych zajęć edukacyjnych - we wrześniu. 

1) rodzice zobowiązani są do zapoznania się z zasadami oceniania 

zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły, 
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2) zasady oceniania z zajęć edukacyjnych nie mogą być sprzeczne z 

wewnątrzszkolnymi warunkami i sposobami oceniania. 

3. Wychowawca oddziału, na początku każdego roku szkolnego, informuje 

uczniów– na godzinie wychowawczej oraz ich rodziców- na spotkaniu 

klasowym o: 

1) warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego, 

2) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Uczestnictwo rodziców w klasowych spotkaniach organizowanych przez 

wychowawcę oddziału jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności rodzice 

powinni niezwłocznie skontaktować się z wychowawcą w celu ustalenia 

terminu indywidualnego spotkania. 

 

§ 56 

1. O bieżących osiągnięciach uczniów rodzice będą  informowani: 

1) w trakcie dni konsultacyjnych wyznaczonych przez szkołę, 

2) poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń, 

3) poprzez wpisy w e-dzienniku, 

4) podczas spotkań rodziców z wychowawcą. 

5) w sytuacjach szczególnych-poprzez kontakt online 

2. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą oddziału, oraz 

nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia 

edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka 

w nauce. 

3. Wszystkie prace pisemne(sprawdzone i ocenione testy i prace kontrolne 

podsumowujące oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania) są 

udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom.Uczeń ma prawo zabrać prace 

do domu, jest jednak zobowiązanydo ich zwrotu na najbliższych zajęciach. 

 

§ 57 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.    

2. Uczeńw trakcie nauki w szkoleotrzymuje oceny:   

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe. 

3. Na wniosek ucznialub jego rodzicówdokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania uczniajest udostępniana do wglądu uczniowilub jego 

rodzicomw sposób ustalony z dyrektorem szkoły. 

4. Na pisemny wniosek  rodziców, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę roczną 

na piśmie w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku.   

 

§ 58 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia.    



str. 38 

 

2. Nauczycieljest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie 

tego orzeczenia, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie 

orzeczenia, 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologicznopedagogicznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania 

- na podstawie tej opinii, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie 

rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego - na podstawie tej opinii. 

 

§ 59 

Warunki zwolnienia ucznia z niektórych zajęć 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu 

się lub niepełnosprawność.   

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w 

tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, z 

której wynika potrzeba zwolnienia tego ucznia z nauki drugiego języka 

obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z 

wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki tego języka obcego nowożytnego.   

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” lub „zwolniona”.   

7. Zwolnienia z zajęć, o których mowa w ust.1, dokonuje się na pisemny 

wniosek rodziców  ucznia.   
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8. Rodzic składa wniosek o zwolnienie z zajęć, wraz z opinią wydaną przez 

lekarza lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, do wychowawcy 

oddziału. 

9. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły. 

10. Uczeń zwolniony z danych zajęć  winien w czasie tych zajęć być obecny na 

tych zajęciach lub przebywać w miejscu ustalonym z wychowawcą klasy, 

chyba że rodzice przedstawią pisemną decyzję o nieobecności dziecka na 

danych zajęciach, w przypadku gdy są to pierwsze lub ostatnie zajęcia w 

danym dniu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dane zajęcia są w środku zajęć 

lekcyjnych - wówczas nie ma możliwości zwolnienia ucznia z obecności na 

tych zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

§ 60 

Zasady oceniania bieżącego, sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi 

dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. Ocenianie  ucznia powinno  być  dokonywane  systematycznie, w różnych 

formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny, jednakże 

podczas nauczania zdalnego nie wszystkie formy musząbyć oceniane. 

3. Oceny bieżące wystawiane będą uczniowi za wiedzę, umiejętności i 

zaangażowanie ucznia w  ramach  różnych  rodzajów  form aktywności 

wymienionych w Przedmiotowych Systemach Oceniania.  

4. Rodzic może umówić się w ramach indywidualnych konsultacji na analizę 

testu lub pracy kontrolnej z nauczycielem. 

5. Szczegółowe sposoby poprawiania ocen bieżących określa nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 

należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 

przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w 

zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę 

na rzecz kultury fizycznej.   

7. W klasach I-III szkoły podstawowej:   

1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnychsą 

ustalane i dokumentowane w formie opisu poziomu opanowania danego 

zakresu materiału, 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnycha także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania są ocenami opisowymi. 

 

§ 61 
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Zasady ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

ocen zachowania 

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku 

szkolnego,  po zakończeniu I półrocza w terminie określonym przez radę 

pedagogiczną oraz podanym do wiadomości uczniów i ich rodziców na 

początku roku szkolnego.    

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym  podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia  z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu - wg skali przyjętej w statucie -  śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania:    

1)w klasach I-III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi,    

2)w klasach IV – VIII według skali ocen zawartej w statucie.   

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w 

klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.     

 

§ 62 

Zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznych  ocen zachowania 

 

Klasy I-III 

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.   

2. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 

umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.    

Klasy IV-VIII 

1. Klasyfikacja rocznapolega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali zawartej w statucie. 

2. Klasyfikacja końcowa klas VIII polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia podczas II etapu edukacyjnego oraz ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych podczas II etapu kształcenia i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, wg skali zawartej w statucie. 

3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej 
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dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjnoterapeutycznym.   

 

§ 63 

Zasady wspólne dla ustalania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych 

1. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku: 

1) klasyfikację śródroczną przeprowadza się przed rozpoczęciem ferii zimowych, 

nie później  niż do 31 stycznia, 

2) klasyfikację końcową – tuż przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - 

wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia.    

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne.   

4. W przypadku wprowadzenia w tygodniowym rozkładzie zajęć zestawienia 

zajęć edukacyjnych  w blok przedmiotowy, odrębnie ustala się oceny z 

poszczególnych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład tego bloku.    

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.   

 

§ 64 

1. Na klasyfikację końcową składają się:   

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w 

klasie programowo najwyższej, oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.   

 

§ 65 

Skala i ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

1. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV 

- VIII ustala się w stopniach według następującej skali:    

1) stopień celujący - 6, 

2) stopień bardzo dobry - 5, 

3) stopień dobry - 4, 

4) stopień dostateczny - 3, 

5) stopień dopuszczający - 2, 

6) stopień niedostateczny - 1. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1–5.   

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym 

mowa  w ust. 1 pkt 6.   
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4. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne w klasach IV – VIII 

wyrażone są w stopniach wg skali określonej w ust. 1. 

5. Dopuszcza się, za zgodą dyrektora, stosowanie skali punktowej na zasadach 

opracowanych przez nauczycieli danych zajęć edukacyjnych. Skala punktowa 

musi być każdorazowo możliwa do przełożenia na skalę cyfrową. 

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

edukacyjnych są ocenami opisowymi.  

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.    

 

 

 

 

§ 66 

1. Ustala się następujące wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV - VIII, 

dotyczące klasyfikacji śródrocznej i rocznej: 

1)stopień celujący otrzymuje uczeń, który:   

a) opanuje wymagania edukacyjne określone dla danego przedmiotu jako 

wymagania na ocenę celującą, 

b) pracuje systematycznie z twórczym zaangażowaniem na każdej lekcji, 

c) sumiennie przygotowuje się do lekcji, 

d) wykazuje biegłość w  posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje 

rozwiązania nietypowe, 

e) legitymuje się tytułem laureata, przedmiotowego konkursu 

wojewódzkiego,  

2)stopień bardzo  dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wymagania edukacyjne określone dla danego przedmiotu 

jako wymagania na ocenę bardzo dobrą, 

b) pracuje systematycznie i samodzielnie na każdej lekcji, 

c) sumiennie przygotowuje się do lekcji 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) w większości opanował wymagania edukacyjne określone dla danego 

przedmiotu jako wymagania na ocenę dobrą, określone w 

przedmiotowym systemie oceniania, 

b) wykazuje się samodzielnością w pracy na lekcji, 

c) uzupełnia na bieżąco sporadyczne braki w wiadomościach i 

umiejętnościach, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wymagania edukacyjne określone dla danego przedmiotu 

jako wymagania na ocenę dostateczną dla danych zajęć edukacyjnych, 

b) uzupełnia braki w wiadomościach i umiejętnościach, 

c) podejmuje próby samodzielnej pracy na lekcji, 

d) uczęszcza na zajęcia wyrównawcze, jeśli nauczyciel określi taką 

potrzebę,  

5)stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wymagania edukacyjne określone dla danego przedmiotu 

jako wymagania niezbędne do dalszego etapu kształcenia, 
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b) podejmuje wysiłek w pracy na lekcji, 

c) uczęszcza na zajęcia wyrównawcze, 

6)stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w  

podstawie programowej nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z zakresu danych zajęć 

edukacyjnych, 

b) nie potrafi rozwiązać zadań o  elementarnym stopniu trudności nawet z 

pomocą nauczyciela oraz nie wykazuje chęci współpracy z 

nauczycielem, 

c) nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań 

programowych określonychdla oceny dopuszczającej. 

2. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają 

nauczyciele danych zajęć. 

 

§ 67 

Zasady powiadamiania uczniów i rodziców o 

przewidywanych  dla ucznia ocenach śródrocznych i 

rocznych   

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczycieleprowadzący poszczególne zajęcia edukacyjneoraz wychowawca 

oddziału informują uczniai jego rodzicówprzewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnychi przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Nauczyciel poszczególnych zajęć edukacyjnych podaje uczniom informację o 

przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

zobowiązuje ich do poinformowania rodziców. 

3. Wychowawca oddziału podaje uczniom informację o przewidywanych dla nich 

ocenach klasyfikacyjnych zachowania. 

4. Wychowawcy oddziałów w maju każdego roku szkolnego informują rodziców 

uczniów o przewidywanych dla nich rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

5. Rodzice, którzy byli nieobecni na spotkaniu z wychowawcą oddziału i nie 

kontaktowali się z nim indywidualnie w innym terminie, nie mogą się 

powoływać na brak informacji o przewidywanych dla ucznia ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

 

 

§ 68 

Zasady ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

zachowania 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania 

przez ucznia zasad współżycia społecznego  i norm etycznych oraz 

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.   

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  z zachowania uwzględnia 

następujące kryteria: 

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; 

2) punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia; 
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3) uczestniczenie w pracach na rzecz szkoły i klasy; 

4) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

5) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

6) poszanowanie mienia szkolnego i własności innych osób; 

7) koleżeńska postawa wobec rówieśników; 

8) dbałość o piękno mowy ojczystej, nieposługiwanie się wulgaryzmami; 

9) nieuleganie nałogom (picie alkoholu, palenie papierosów, używanie 

narkotyków i innych środków odurzających); 

10) dbałość o higienę osobistą; 

11) kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

12) okazywanie szacunku innym osobom; 

13) noszenie na terenie szkoły stosownego ubioru i zmiennego obuwia; 

14) nieużywanie na terenie szkoły urządzeń mobilnych bez zgody nauczyciela; 

15) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

16) nienaruszanie godności i nietykalności osobistej innych osób. 

17) przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i stosowanie zasad 

netykiety podczas zajęć szkolnych lub nauczania zdalnego, między innymi: 

nieużywanie wulgaryzmów, niepublikowanie treści obraźliwych oraz 

niezakłócanie pracy innym 

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia również 

wywiązywanie się z  obowiązków ucznia, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, 

szczegółowo określonych w § 81 statutu „Obowiązki ucznia”. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić 

wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

6. Wystawiając ocenę śródroczną z zachowania, wychowawca uwzględnia 

pochwały, uwagi, upomnienia oraz pozytywne działania naprawcze ucznia 

odpowiednio równoważącym niewłaściwe, gdyż w zależności od wagi złego 

zachowania uczeń może wykazać się innym dobrym postępowaniem, które 

zostanie uwzględnione przy ocenie. 

7. Wychowawca klasy na bieżąco kontroluje wpisy dotyczące zachowania 

danego ucznia, prowadzi z nim rozmowy, zachęca do poprawy i ustala dalsze 

działania. 

8. Wystawiając ocenę roczną z zachowania, wychowawca ocenia zachowanie 

ucznia w całym roku szkolnym, uwzględniając wszystkie pochwały, uwagi, 

upomnienia oraz pozytywne działania naprawcze ucznia i stopień jego 

wywiązania się  z powierzonych zadań. 

 

 

§ 69 

Procedura oceniania zachowania   

1. Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca oddziału bierze pod uwagę 

opinie innych nauczycieli oraz może wziąć pod uwagę opinię organizacji 

uczniowskich oraz innych pracowników szkoły. 
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2. Wychowawca ustalając śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

powinien zapoznać się z opinią ocenianego ucznia na godzinie wychowawczej 

w tygodniu poprzedzającym klasyfikację. 

3. Oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu. 

4. Na prośbę rodziców ucznia wychowawca ma obowiązek uzasadnić ocenę 

zachowania. 

5. Aby otrzymać w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej w klasach IV-VIII 

ocenę zachowania: 

1) wzorową - uczeń powinien wywiązywać się z obowiązków ucznia, być 

przykładem dla innych, uczestniczyć czynnie w życiu klasy lub szkoły, 

uzyskiwać pochwały (udokumentowane); uczeń może otrzymać jedną uwagę  

w półroczu, wobec której podejmie pozytywne działania naprawcze, o ile nie 

jest to uwaga dotycząca przewinienia uwzględnionego w punkcie 69.8; 

2) bardzo dobrą - uczeń powinien wywiązywać się z obowiązków ucznia, być 

przykładem dla innych; uczeń nie może otrzymać więcej niż dwie uwagi   

w półroczu lub nie więcej niż trzy, jeżeli podjął pozytywne działania 

naprawcze; czwarta uwaga wyklucza możliwość podjęcia działań naprawczych 

prowadzących do wystawienia oceny bardzo dobrej; 

3) dobrą - uczniowi może zdarzyć się nie wypełniać obowiązków ucznia, 

jednocześnie uczeń nie może wywoływać sytuacji konfliktowych i swoim 

zachowaniem stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu 

własnemu i innych osób; 

4) poprawną – uczeń często nie wypełnia obowiązków ucznia lub wywołuje 

sytuacje konfliktowe lub nie szanuje cudzej własności, co skutkuje 

upomnieniem wychowawcy; swoim zachowaniem jednak nie stwarza sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych osób; 

5) nieodpowiednią - uczeń często nie wypełnia obowiązków lub swoim 

zachowaniem stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu 

własnemu i innych osób lub dopuszcza się kradzieży, co skutkuje 

upomnieniem wicedyrektora; 

6) naganną - uczeń nagminnie nie wypełnia obowiązków, jego zachowanie 

zagroziło bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu lub innych osób, co skutkuje 

naganą dyrektora. 

6. Uwagi negatywne w przypadku nieprzygotowania do lekcji powinny być 

poprzedzone wcześniejszymi komunikatami. 

7. W sytuacji, gdy uczeń dokona czynu naruszającego nietykalność drugiego 

człowieka  i nastąpi konieczność powiadomienia Policji, uczeń otrzymuje 

ocenę naganną. 

8. Uczeń może nie otrzymać  oceny wzorowej z zachowania w danym roku 

szkolnym pomimo podjęcia działań naprawczych; poniższe zachowania i 

czyny uniemożliwiają uczniowi otrzymanie oceny wzorowej: 

• fotografowanie, filmowanie, nagrywanie nauczycieli, uczniów, pracowników 

szkoły, sytuacji szkolnych bez zgody i wiedzy filmowanych, 

• umieszczanie  jakichkolwiek  treści  w  Internecie  bez  zgody 

zainteresowanych, 

• kradzieże, przywłaszczanie cudzej własności, 

• posiadanie lub używanie napojów alkoholowych lub innych używek, 

• wymuszanie, szantaż, zastraszenia, nękanie, 

• naruszanie nietykalności drugiego człowieka, przemoc fizyczna, bójki, 

• naruszanie godności drugiego człowieka, 
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• fałszowanie usprawiedliwień i innych dokumentów szkolnych, 

• wagarowanie, 

• akty wandalizmu (trwałe, zamierzone zniszczenie mienia szkolnego lub 

cudzego). 

 

 

§ 70 

Skala ocen zachowania 

1.Roczną i końcową ocenę  klasyfikacyjną  zachowania w klasach IV-VIII  ustala 

się według skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne 

2.Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VIII ustala się wg 

skali określonej w ust. 1. 

3.W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi.   

 

 

 

§ 71 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeńmoże nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności uczniana tych zajęciach 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za 

który przeprowadzana jest klasyfikacja.     

2. Uczeńnieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeńnieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.    

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i 

jego rodzicami.    

5. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.    

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.  

8. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 72 

(dotyczy rocznej oceny niedostatecznej) 
Egzamin poprawkowy 
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1.Uczeń klasy IV-VIII, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną 

ocenę klasyfikacyjną z: 

1)jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,   

2) może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.   

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.    

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.    

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określają 

odrębne przepisy. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, 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, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może 

jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są 

realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

 

 

 

§ 73 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w przypadku nieprawidłowego 

trybu ustalania oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

1. Uczeńlub jego rodzicemogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnychlub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie 

zprzepisamidotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnychlub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.   

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnychlub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor 

szkołypowołuje komisję, która:   

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniaoraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami.    
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5. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

określają odrębne przepisy. 

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoływ uzgodnieniu z uczniemi jego 

rodzicami. 

7. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnychoraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 

oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnychustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że 

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna.     

 

§ 74 

Warunki promocji do klasy programowo wyższej    

1. Uczeńklasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym 

promocję do klasy programowo wyższej.    

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

uczniaw danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 

może postanowić o powtarzaniu klasy przez uczniaklasy I-III szkoły 

podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii 

rodzicówucznialub na wniosek rodzicówuczniapo zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału.   

3. Na wniosek rodzicówuczniai po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo 

na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodzicówuczniarada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu uczniaklasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, 

jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć uczniarokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 

klas. 

4. Uczeńklasy IV-VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnychotrzymał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne. 

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza 

klasę. 

6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnychnajwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po 

ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z 

tych zajęć edukacyjnychnajwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.   

7. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma 

opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który 

w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnychoceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

 

 

§ 75 

Warunki ukończenia szkoły 

1. Uczeńkończy szkołę podstawową, jeżeli:     

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnychpozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

2) w przypadku szkoły podstawowej - przystąpił ponadto do 

egzaminuósmoklasisty. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust.1, powtarza 

ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym 

powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.   

 

§ 76 

Warunki promocji oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

1. Uczeń klas IV-VIII, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem.   

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne 

oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

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

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub 

etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć.   

 

 

Rozdział 7 

Egzamin ósmoklasisty 

§ 77 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.   

2. Egzamin jest przeprowadzany w terminie głównym i w terminie dodatkowym 

ogłaszanym corocznie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

3. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.   

4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:   

1) nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo   
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2) przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w 

szkole, której jest uczniem. 

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 

udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 

§ 78 

1. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określają 

odrębne przepisy. 

2. Zasady dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb 

ucznia określają odrębne przepisy. 

3. Wyniki egzaminu nie wpływają na ukończenie szkoły.   

4. Dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydane przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną. 

 

§ 79 

1. Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada dyrektor. 

2. Do przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje zespół egzaminacyjny.   

3. Dyrektor jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.   

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu 

egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu w 

poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących 

tych zespołów.   

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg 

egzaminu, w tym:   

1) informuje uczniów o egzaminie;   

2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu;   

3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas egzaminu;   

4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu od momentu odbioru materiałów 

egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi okręgowej 

komisji egzaminacyjnej.   

6. Przebieg egzaminu jest dokumentowany w protokołach egzaminu. 

 

 

Rozdział 8 

Uczniowie szkoły 
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§ 80 

Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

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

wymaganiami, 

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

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi,  w porozumieniu z dyrektorem, 

6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 

2. Ponadto uczeń ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej, 

2) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

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

przekonań innych, 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania, 

4) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, 

5) znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

6) odwołania się od oceny zgodnie z ustalonym trybem określonym w statucie, 

7) znajomości zakresu prac klasowych i wymagań jakim będzie musiał sprostać, 

8) powiadomienia z wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac klasowych, 

9) dodatkowej pomocy nauczycieli, kolegów, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi 

sobie z opanowaniem materiału,   

10) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce oraz korzystania z różnych 

form pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, 

11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach zainteresowań  i 

innych formach   zajęć pozalekcyjnych, 

12) wpływania na życie szkoły, odczuwania, że jest współgospodarzem szkoły, 

13) przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwanie od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,   

14) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii za pośrednictwem 

przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego lub opiekuna. 

15) pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych, 

16) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, 

17) wyłaniania w demokratycznych wyborach członków samorządu klasowego  i 

aktywu samorządu uczniowskiego, 

18) nie zadawania zadań domowych na okres ferii i świąt, 

19) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole, 

20) uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania, 

21) 2 ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. 

 

 

§ 81 

Obowiązki ucznia 
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1. Ucznia obowiązuje: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 

osób,  

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

7)okazywanie szacunku innym osobom, 

  8)przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się   

obowiązujących podczas korzystania z Internetu, stosowanie zasad netykiety. 
2. Ponadto uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i innych 

formach życia szkoły wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

2) systematycznie przygotowywać się do każdej lekcji, posiadać niezbędne 

przybory szkolne oraz właściwie zachowywać się w trakcie zajęć,   

3) przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, 

4) punktualnie przychodzić na zajęcia,   

5) przestrzegać postanowień Regulaminu Szkoły oraz innych 

wewnątrzszkolnych regulaminów, zaleceń i zarządzeń dyrektora, rady 

pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleń samorządu uczniowskiego, 

6) posiadania dzienniczka ucznia oraz udostępniania go w każdej chwili 

nauczycielowi, 

7) współdziałać  z  kolegami  w  realizacji  zadań 

 klasowych  oraz  być współodpowiedzialnym za wyniki  pracy, 

8) szanować poglądy i przekonania innych, 

9) odpowiedzialnie i rzetelnie wykonywać powierzone zadania, 

10) uzupełniać we własnym zakresie braki w wiedzy powstałe z powodu 

nieobecności w szkole, 

11) podczas przerw zachowywać się w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu innych, nie biegać,   

12) dbać o higienę osobistą, 

13) zmieniać obuwie na terenie szkoły,   

14) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych, 

15) przestrzegać zasad bhp i regulaminów pracowni szkolnych, 

16) przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, agresji oraz dewastacji  i 

wandalizmu, 

17) szanować mienie szkolne, 

18) naprawienia wyrządzonych przez siebie szkód. 

3. W szkole obowiązuje Regulamin Szkoły, do którego przestrzegania 

zobowiązany jest każdy uczeń.   

 

§ 82 

 1.Zgodnie z ceremoniałem strój galowy obowiązuje: 

1)w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

2) podczas uroczystych apeli szkolnych, 

3) podczas uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.   
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§ 83 

Rodzaje i tryb przyznawania nagród 

1. W szkole stosuje się następujące rodzaje nagród i wyróżnień uczniów: 

1) pochwała udzielona przez wychowawcę wobec klasy, 

2) pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły, 

3) dyplom uznania, 

4) nagroda rzeczowa, 

5) stypendium Prezydenta Miasta Gdyni.    

6) podanie informacji o sukcesie ucznia do wiadomości społeczności 

uczniowskiej (gablota, strona internetowa). 

2. Nagrodęksiążkową na zakończenie roku szkolnego otrzymuje uczeń: 

1) na zakończenie I etapu edukacyjnego, 

2) w klasach IV-VIII za wzorowe zachowanie i średnią ocen 5,3. 

3. Uczniowie nagradzani są za: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe, 

2) czołowe miejsca w konkursach na szczeblu szkolnym i wyższym, 

3) wyróżniającą postawę na terenie szkoły, 

4) aktywną pracę w organizacjach szkolnych, na rzecz szkoły, uczniów  i 

środowiska. 

4. Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni otrzymuje uczeń zgodnie z Zasadami 

przyznawania Stypendiów Miasta Gdyni, uchwalonymi przez Radę Miasta 

Gdyni. 

5. Prawo do występowania z wnioskiem o nagrodę oraz wyróżnienie dla ucznia 

ma dyrektor, wychowawca oddziału, inni nauczyciele, rada rodziców oraz 

samorząd uczniowski. 

 

§ 84 

Zakres kompetencji RP w przeciwdziałaniu i 

korygowaniu zachowań uczniów nieprzestrzegających 

w środowisku szkolnych obowiązujących norm 

społecznych i prawnych 

Wobec uczniów, którzy: 

1) Nieprzestrzegają obowiązków ucznia określonych w statucie 

2) Nieprzestrzegającychnaruszają porządek publiczny, 

3) Demonstrują zachowania będące przejawem demoralizacji 

4) Dopuszczają się popełnienia czynów karalnych 

Stosuje się następujące strategie reagowania (z zachowaniem zasady 

adekwatności) 

1. ustne upomnienie wychowawcy klasy; 

2. pisemna informacja do rodziców; 

3. pozbawienie przez wychowawcę/dyrektora pełnionych w klasie lub 

szkole funkcji; 

4. zawieszenie na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub 

określonych zajęciach pozalekcyjnych, 

 

 

5) upomnienie udzielone przez wychowawcę w przypadku, gdy uczeń często nie 

wypełnia obowiązków ucznia, wywołuje sytuacje konfliktowe, swoim 
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zachowaniem jednak nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu oraz  

zdrowiu własnemu i innych osób, 

6) upomnienie udzielone przez wicedyrektora szkoły w przypadku, gdy uczeń 

często nie wypełnia obowiązków ucznia, a swoim zachowaniem stwarza 

sytuacje zagrażające bezpieczeństwu oraz zdrowiu własnemu lub innych osób 

7) nagana udzielona przez dyrektora w przypadku, gdy uczeń nagminnie nie 

wypełnia obowiązków, jego zachowanie zagroziło bezpieczeństwu oraz  

zdrowiu własnemu i innych osób, a także gdy uczeń dokona czynu 

naruszającego nietykalność drugiego człowieka, 

8) obniżenie oceny  zachowania. 

 

2.  

Powyższe strategie inicjowane są na wniosek dyrektora, wychowawcy 

oddziału, innych nauczycieli, rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego po 

przedstawieniu dyrektorowi uzasadnionych na piśmie zarzutów wobec ucznia. 

3. O podjętej decyzji dyrektor szkoły informuję danego ucznia i jego opiekunów 

prawnych na piśmie.  

 

§ 85   

Procedura i tryb odwołania się od zastosowanych strategii określonych 

w § 84 

W przypadku decyzji o zastosowaniu określonych w § 84 strategii 

reagowania uczeń ma prawo do:  

1) Złożenia poprzez opiekunów prawnych odwołania od podjętej przez Dyrektora 

decyzji- odwołanie winno być złożone w terminie 7 dni od dnia wydania przez 

Dyrektora decyzji. Dyrektor w terminie 14 dni od daty złożenia odwołania 

powiadamia pisemnie zainteresowane strony o decyzji rozstrzygającej.  

2) Uczeń ma możliwość wyjaśnić sytuację oraz podjąć działania naprawcze.  

 

§ 86 

Przypadki wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - po wykorzystaniu wszelkich 

metod, w tym metod, które przewidują szkolne procedury postępowania w 

sytuacjach problemowych oraz zastosowaniu  rożnych form stosowanych 

działań motywujących do zmiany postawy i nie osiągnięciu oczekiwanej 

poprawy -  jeśli uczeń nie zmienia swojego postępowania, w szczególności 

rażąco uchybia statutowi, wywiera szkodliwy wpływ na rówieśników, inicjuje 

niebezpieczne bójki i konflikty, dyrektor, w porozumieniu z pedagogiem i 

rodzicami ucznia, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wystąpić 

do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

2. O fakcie wystąpienia z wnioskiem powiadamia się ucznia i jego rodziców. 

 

 

§ 87 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Uczniowie, ich rodzice, mogą składać skargi w formie pisemnej do dyrektora.   

2. Skargi w formie ustnej przyjmuje pedagog szkolny. Wraz z osobą wnoszącą 

skargę sporządza się protokół podpisany przez obie strony. 
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3. Skargi rozpatruje powołana przez dyrektora komisja w składzie: pedagog 

szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego, wychowawca oddziału. 

4. W przypadku, gdy skarga dotyczy członka komisji lub jej przewodniczącego, 

to w jego miejsce dyrektor powołuje innego nauczyciela. 

5. Komisja bada zasadność skargi, zapoznając się z jej treścią, sprawdzając 

odpowiednią dokumentację, wysłuchuje osobę, której dotyczy skarga oraz 

inne osoby mające stosowną wiedzę i mogące pomóc w jej rozpatrzeniu. 

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający datę posiedzenia, 

skład komisji, streszczenie treści skargi, przyjęte rozstrzygniecie wraz z 

uzasadnieniem, propozycje wniosków oraz podpisy członków komisji. 

7. Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły, 

zawiadamia osoby wnoszące skargę o sposobie jej załatwienia. 

8. W przypadku uzyskania od dyrektora odpowiedzi niezadowalającej osoby 

składające skargę, przysługuje mu możliwość odwołania się do Pomorskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

§ 88 

Sposoby organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,  

umożliwiając im udział w działaniach z zakresu wolontariatu. 

2. Działania podejmowane w ramach wolontariatu mogą dotyczyć obszaru 

pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego lub środowiska 

naturalnego. 

3. Uczniowie chcący podjąć działania w ramach wolontariatu, na terenie szkoły, 

powinni zgłosić ten fakt szkolnemu koordynatorowi ds. wolontariatu. 

4. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej 

zgody rodziców (opiekunów prawnych) i po podpisaniu porozumienia o 

współpracy. 

5. W porozumieniu o współpracy określa się zakres, czas, miejsce i sposoby 

realizacji wolontariatu. 

 

Rozdział 9 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

§ 89 

1. Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które w danym roku kalendarzowym 

kończą 7 lat. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym 

rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo   

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest 

zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.   



str. 56 

 

4. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 

5. Szkoła jest szkołą obwodową. 

6. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (na podstawie zgłoszenia)   

2) na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku 

gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

7. Postępowanie rekrutacyjne do klas I przeprowadza komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora.   

8. Terminy rekrutacji oraz obowiązujące kryteria, ustala organ prowadzący 

szkołę. 

 

Rozdział 10 

Fundusze szkoły 

 

§ 90 

Działalność szkoły finansowana jest ze środków:   

1) budżetu Gminy Miasta Gdyni; 

2) dochodów własnych; 

3) dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych; 

4) dotacji przyznanych przez Radę rodziców. 

 

 

 

 

§ 91 

1.Środki pochodzące z budżetu gminy wydatkowane są przez szkołę w oparciu o 

„Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych” zatwierdzony przez 

Prezydenta Miasta Gdyni na okres jednego roku kalendarzowego.   

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

 

§ 93 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych według ustalonego wzoru, zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła jest placówką samodzielną, której zakres działalności określają 

odrębne przepisy.   

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. W szkole stosuje się politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych 

osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne 

przepisy. 

6. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli. 
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7. Pisemne porozumienie ze szkołą wyższą zawiera dyrektor.   

 

§ 94 

1.W szkolemogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły. Podjęcie działalności w szkoleprzez stowarzyszenie lub inną organizację 

wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoływyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej i rady rodziców.   

 

§ 95 

1. Uchwalenie statutu i dokonywanie jego nowelizacji następuje w trybie 

przewidzianym dla podejmowania uchwał rady pedagogicznej.   

2. Nowelizacje polegają na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu 

dotychczasowych przepisów. 

3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane 

przepisy, podając nową treść przepisów. 

4. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogicznazwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 2/3regulaminowego jej składu. Zmiana statutu 

może polegać na: 

1) uchyleniu niektórych przepisów, 

2) zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innejtreści, 

3) dodaniu do niego nowych przepisów, 

4)zmian w statucie dokonuje się w drodze odrębnejuchwały zmieniającej. 

5. W przypadku znacznej liczby zmian w statucie, rada pedagogiczna uchwala  i 

ogłasza tekst jednolity statutu. 

 

§ 96 

1. Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez 

radę pedagogiczną. 

2. Traci moc dotychczasowy statut obowiązujący w szkole. 

3. Przestrzeganie postanowień statutu jest obowiązkiem wszystkich 

pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców. 

4. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu sprawuje 

dyrektor. 

5. Statut szkoły dostępny jest u dyrektora oraz na internetowej stronie szkoły. 

 

 


