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Statut Szkoły utworzono na podstawie art. 60  ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r.  (tekst 

jednolity: Dz. U. Nr 265, poz. 2572 ze zmianami) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 

2001, w sprawach ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., nr 61, poz. 

624, ze zm.). 
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Uznając jako godność  przynależenie do wspólnoty budującej  
 

prestiż  Szkoły Podstawowej nr 8 im. Janusza Korczaka 
  

w Nowej Soli  
 

zobowiązuję się: 
 

Sumiennie i rzetelnie pracować oraz zdobywać wiedzę 

dla dobra wszystkich i mojej Ojczyzny. 

Być dociekliwym w dążeniu do poznania prawdy i otaczającego 

świata, z uporem dążyć do własnego rozwoju i postępu 

ludzkości. 

Być prawym i postępować zgodnie z wartościami i ideałami 

humanizmu.    

Godnie i sumiennie wypełniać codzienne obowiązki uznając 

prawa zwierzchności szkolnej. 

 

 



Postanowienia ogólne 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Nazwa szkoły 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 

im. Janusza Korczaka 

 w  Nowej Soli 

§ 2 

Siedziba szkoły 

Nowa Sól, ul. Matejki 29. 

  

§ 3 

Organ prowadzący szkołę  

Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina  Nowa Sól – Miasto. 

§ 4 

Organ nadzorujący 

Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 

§ 5 

Status szkoły 

Szkoła jest jednostką budżetową. 

§ 6 

Społeczność szkolna 

Społeczność szkolną stanowią uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy  szkoły. 
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§ 7 

Cykl kształcenia 

Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 lat (zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów 

nauczania). 
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Rozdział II 

Cele i zadania szkoły 

§ 8 

Cele i funkcje szkoły 

Pkt 1. Szkoła realizuje cele zewnętrzne, tj. nałożone przez organ prowadzący i nadzorujący 

szkołę oraz określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach szczegółowych wydanych 

na jej podstawie. 

Pkt 2. Szkoła realizuje cele wewnętrzne, tj. wyznaczone przez system dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły oraz oczekiwania społeczności lokalnej. 

Pkt 3. Szkoła kieruje się zasadami nauk pedagogicznych, przepisami prawa obowiązującego 

w Rzeczypospolitej Polskiej i przyjętymi przez nią deklaracjami, konwencjami, umowami 

o prawach dziecka, człowieka. 

Pkt 4. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z arkuszem organizacyjnym  

i planami pracy zatwierdzonymi i przyjętymi na dany rok szkolny. 

§ 9 

Zadania szkoły – ogólne 

Pkt 1. Szkoła: 

1/ Zapewnia uczniom realizację obowiązku szkolnego. 

2/ Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3/ Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności. 

4/ Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów (regulacja zawarta w § 27 - Ocenianie wewnątrzszkolne). 

5/ Zapewnia możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

6/ Zapewnia uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w sposób integralny, 

prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie oraz umożliwiający 

kontynuację nauki na kolejnych etapach kształcenia 

7/ Współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym, realizując Szkolny Program Wychowawczy  

i spójny z nim Szkolny Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska. Programy te stanowią odrębną dokumentację. 

8/ Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, a także możliwości szkoły. 

9/ Uznaje prawo rodziców do zgodnego z ich przekonaniami religijnego i moralnego 

wychowania dzieci. 

Pkt 2. Szkoła umożliwia uczniom: 

1/ Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej. 
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2/ Szczególnie zdolnym realizowanie indywidualnego toku nauczania. 

3/ Ukończenie szkoły w skróconym czasie. 

4/ Niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego. 

5/ Korzystanie z pomocy, w tym pomocy materialnej związanej z dożywianiem uczniów 

przysługującej na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 10 

Zadania dydaktyczne 

Pkt 1. Wdrażanie różnorodnych metod kształcenia w celu umożliwienia uczniom zdobywanie 

wszechstronnej wiedzy. 

Pkt 2. Organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi – realizowanie indywidualnych 

programów nauczania na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej. 

Pkt 3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w opanowywaniu 

minimum programowego. 

Pkt 4. Rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań uczniów poprzez tworzenie, w miarę możliwości 

finansowych, kół przedmiotowych. 

Pkt 5. Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów przez uczestnictwo w konkursach 

przedmiotowych i olimpiadach, zawodach sportowych oraz stwarzanie korzystnych 

warunków przygotowania do tego uczestnictwa. 

Pkt 6. Wpisywanie do arkuszy i świadectw szkolnych indywidualnych osiągnięć uczniów 

w nauce i sporcie. 

Pkt 7. Prowadzenie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej, informatycznej 

oraz regionalnej, czytelniczej i medialnej, przygotowującej do życia w rodzinie. 

§ 11 

Zadania wychowawcze  

Pkt 1. Kształtowanie osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości humanistycznych. 

Pkt 2. Promowanie zdrowego stylu życia i zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego. 

Pkt 3. Budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz kształtowanie wartościowych 

społecznie postaw, umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu rodziny, szkoły, 

środowiska, narodu i świata. 

Pkt 4. Przygotowanie uczniów do czynnego uczestnictwa w poznawaniu kultury narodowej 

postrzeganej w perspektywie kultur innych narodów. 

Pkt 5. Kształcenie humanitarnych postaw, umiejętności życia w społeczności, obcowania 

z ludźmi, odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

Pkt 6. Wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych – poszanowanie tradycji, tolerancji światopoglądowej. 

Pkt 7. Kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia, poszanowania godności każdego człowieka  

i nabywania umiejętności właściwych relacji z kolegami i koleżankami.    

Pkt 8. Uwrażliwianie na poszanowanie mienia szkolnego, państwowego, prywatnego. 
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§ 12 

Zadania opiekuńcze 

Pkt 1. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną ze strony 

dyrekcji, pedagoga szkolnego, wychowawców klas i innych nauczycieli oraz Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej Poradni Specjalistycznej. 

Pkt 2. Organizuje opiekę i pomoc uczniom: opuszczonym i osieroconym, niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym oraz uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, mających 

szczególne trudności materialne. 

Pkt 3. Zadania opiekuńcze muszą być zgodne z obowiązującymi w szkołach ogólnymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy: 

1/ W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę 

uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru. 

2/ Dostrzeżone zagrożenie (pęknięte lub rozbite szyby, wystające ostre przedmioty, 

odsłonięte przewody elektryczne, uszkodzony sprzęt, narzędzia itp.) zobowiązany jest 

zabezpieczyć sam lub niezwłocznie zawiadomić dyrekcję. 

3/ Nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek na każdej lekcji kontrolować 

frekwencję uczniów. 

4/ Opiekun sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, technicznej i przyrodniczej 

opracowuje jej regulamin. Umieszcza go w widocznym miejscu i zapoznaje z nim 

uczniów na pierwszych zajęciach w danym roku. 

5/ W salach gimnastycznych i na boiskach prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem 

sprawdzają sprawność sprzętu sportowego, dostosowują wymagania i formę zajęć 

do możliwości fizycznych uczniów.  

6/ W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym 

zachowaniom uczniów, dbają o ich bezpieczeństwo (dyżury pełnione są według harmonogramu 

opracowanego przez wicedyrektora). 

Pkt 4. W czasie wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasady organizacji wycieczek szkolnych określa  oddzielna procedura. 

Pkt 5. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi – wychowawcy. 
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Rozdział III 

Organy szkoły 

§ 13 

Organy szkoły 

Pkt 1. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i poszczególnymi 

regulaminami. 

Pkt 2. Organami szkoły są: 

1/ Dyrektor Szkoły. 

2/ Rada Pedagogiczna. 

3/ Rada Rodziców. 

4/ Samorząd Uczniowski. 

§ 14 

Dyrektor Szkoły - prawa i obowiązki 

Pkt 1. Dyrektor Szkoły realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących 

przepisów prawa. 

Pkt 2. Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę 

zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty. 

Pkt 3. Dyrektor Szkoły: 

1/ Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2/ Kieruje pracami Rady Pedagogicznej, realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji. 

3/ Wstrzymuje wykonanie niezgodnej z przepisami prawa uchwały Rady Pedagogicznej, 

o czym zawiadamia organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4/ Przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o realizacji planu nadzoru przed ukończeniem 

roku szkolnego. 

5/ Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie. 

6/ Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

7/ Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie 

będących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach: 

a)  zatrudnienia lub zwolnienia z pracy, 

b) powołania i odwołania wicedyrektorów oraz dokonania szczegółowego podziału 

kompetencji, 

c) przyznania nagrody oraz wymierzania kary porządkowej w stosunku do pracowników, 

uczniów (zgodnie z uregulowaniami prawnymi). 
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d) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

(po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej). 

8/ Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

9/ Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego. 

10/ W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, 

Samorządem Uczniowskim oraz organami nadzorującymi i prowadzącymi, jak również 

instytucjami wspomagającymi działalność szkoły. 

11/ Może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły  

12/ Współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w szkole (w ramach 

obowiązujących przepisów prawa). 

13/ W sprawach wymagających powszechnej konsultacji Dyrektor Szkoły może zarządzić 

przeprowadzenie ogólnoszkolnego referendum. 

14/ Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

§ 15 

Rada Pedagogiczna 

Pkt 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1/ Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 

2/ Przyjmowanie uchwałą wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz promocji 

uczniów. 

3/ Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 

4/ Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

5/ Podejmowanie innych działań wynikających z przepisów szczegółowych. 

Pkt 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1/ Organizację pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

2/ Projekt planu finansowego szkoły. 

3/ Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

4/ Propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Pkt 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora szkoły o odwołanie innego 

nauczyciela ze stanowiska kierowniczego. 

Pkt 4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i wprowadza te zmiany. 

Pkt 5. Rada Pedagogiczna diagnozuje pracę szkoły, aby wspierać ją w realizowaniu jej 

statutowych celów i zadań. 

Pkt 6. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Pkt 7. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin Organizacji Pracy Rady Pedagogicznej. 
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§ 16 

Rada Rodziców 

Pkt 1. Reprezentacja rodziców (opiekunów) Szkoły Podstawowej  nr 8 w  Nowej Soli przyjmuje 

nazwę Rada Rodziców.  

Pkt 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. Podejmuje działania 

zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły. 

Pkt 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1/ Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły. 

2/ Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 

ustalania zasad gospodarowania nimi. 

3/ Zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na jej działalność, stwarzając możliwość: 

a) zapoznawania ich z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi 

szkoły i klasy, 

b) zaznajamiania z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów lub 

trudności w nauce, 

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania, 

e) przedstawienia Dyrektorowi Szkoły opinii Rady Rodziców w związku z oceną 

dorobku zawodowego nauczyciela oraz pracą dydaktyczno – wychowawczą szkoły, 

f) określania struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

Pkt 4. Organizacja działalności rodziców i ich Rady: 

1/ Podstawowym ogniwem organizacyjnym są rodzice uczniów poszczególnych klas. 

2/ Rodzice na zebraniu wybierają spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się 

z 3-5 osób, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika 

i sekretarza. 

3/ W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu Klasowej Rady 

Rodziców. 

4/ Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie: 

a) Prezydium Rady Rodziców (wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców), 

b) komisję rewizyjną (organ kontrolny Rady Rodziców). 

5/ W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego 

poziomu klas (I-VI) Spośród ww. członków wyłania się:  przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków zwyczajnych. Prezydium 

dokonuje ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu. 

6/ Komisja rewizyjna składa się z  3 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej 

powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. 

Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i jego zastępcę 

na pierwszym posiedzeniu. 

7/ Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje celowe i zespoły 

robocze. 

8/ Po zakończonej kadencji ustanawia się przeprowadzenie wyborów do władz Rady 

Rodziców. 
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Pkt 5. Rodzice mają prawo wystąpić z wnioskiem: 

a) o dokonanie oceny pracy nauczyciela /z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty/. 

Ocena nie może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny 

poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela. 

b) o zmianę nauczyciela danego przedmiotu. Wniosek musi być uzasadniony na piśmie 

i przyjęty przez co najmniej 2/3 rodziców uczniów danej klasy. Dyrektor 

zobowiązany jest zbadać zasadność wniosku i o podjętej decyzji poinformować 

zainteresowanych na piśmie w ciągu 30 dni. 

Pkt 6. Będąc członkami społeczności szkolnej, rodzice zobowiązani są dbać o jej dobre imię. 

Pkt 7. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego 

ze Statutem Szkoły. 

§ 17 

Samorząd Uczniowski 

Pkt 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Pkt 2. Reprezentację SU stanowi Rada wybierana zgodnie z ordynacją wyborczą w głosowaniu 

powszechnym, bezpośrednim, równym i tajnym. 

Pkt 3. Uczniowie respektują uchwały i program swojej Rady. Odwołują jej członków, jeśli 

nie spełniają powierzonych funkcji. 

Pkt 4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

1/ Prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami. 

2/ Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

3/ Prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiając zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań. 

4/ Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, informowania społeczności 

szkoły o swoich problemach i opiniach, przestrzegając zasad poszanowania godności 

osobistej każdego człowieka. 

5/ Prawo do prowadzenia w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi. 

6/ Prawo wydawania opinii o pracy ocenianego nauczyciela. 

Pkt 5. Samorząd Uczniowski dba o porządek i estetykę korytarzy, pomieszczeń dydaktycznych    

i terenów przyszkolnych. 

Pkt 6. Przedstawiciele SU mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej  

/z przyzwolenia Dyrektora Szkoły/, jeżeli  Samorząd uczniowski zamierza przedstawić 

radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw 

uczniów. 

Pkt 7. Ustalenia i decyzje podjęte przez uczniów wspólnie z nauczycielami muszą być 

przestrzegane i realizowane przez wszystkich. 

Pkt 8. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna. 
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Pkt 9. Rada Samorządu Uczniowskiego działa według regulaminu i planu pracy zgodnych 

ze statutem szkoły. 

§ 18 

Współpraca organów szkoły 

Pkt 1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Rada Samorządu Uczniowskiego 

współdziałają ze sobą poprzez stałą i bieżącą wymianę informacji o podejmowanych 

i planowanych działaniach. 

Pkt 2. Rozwiązywanie konfliktów odbywać się będzie wewnątrz szkoły (w uzasadnionych 

przypadkach na wspólnych posiedzeniach wybranych reprezentantów). 
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Rozdział IV 

Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 19 

Nauczyciele 

Pkt 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie oraz poszanowanie 

godności osobistej ucznia. 

Pkt 2. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy. 

Pkt 3. W szczególności każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

1/ Życie, zdrowie, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2/ Prawidłowy i efektywny przebieg procesu dydaktycznego. 

3/ Pomoce dydaktyczne, sprzęt szkoły, jej wygląd i otoczenie oraz estetykę klas. 

4/ Wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań. 

5/ Znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, 

promowania uczniów jak również zapoznania ich oraz ich rodziców z WSO. 

6/ Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe i równe ich 

traktowanie. 

7/ Udzielanie pomocy uczniom klas najmłodszych oraz nowo przybyłym w zaadaptowaniu się 

do nowych warunków.   

8/ Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb uczniów. 

9/ Doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

Pkt 4. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1/ Systematycznej współpracy z rodzicami (opiekunami) ucznia. 

2/ Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej. 

3/ Respektowania zaleceń instytucji wspomagających pedagogów (nauczycieli szkoły). 

Pkt 5. Nauczyciele: 

1/ Prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb, uchwalane przez Radę Pedagogiczną. 

2/ Mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe powoływane decyzją dyrektora. 

         3/   Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu. 

         4/  Cele i zadania zespołu obejmują: 



Nauczyciele i inni pracownicy  

 14 

a) Organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

Szkolnego Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego Szkoły oraz 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

b) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole programów autorskich. 

c) Opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania 

wyników w nauce. 

d) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego zwłaszcza dla początkujących nauczycieli. 

e) Współdziałanie w organizowaniu pracowni edukacyjnych oraz w uzupełnianiu ich 

wyposażenia.  

Pkt 6. W ramach środków przyznanych przez organ prowadzący nauczyciele mogą otrzymywać 

za bieżące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej zwiększoną stawkę 

wynagrodzenia (dodatek motywacyjny) na zasadach określonych odrębnym regulaminem. 

Pkt 7. Za szczególne osiągnięcia w pracy Dyrektor Szkoły może nagrodzić nauczyciela 

według obowiązujących wewnętrznych kryteriów i zasad określonych w regulaminie 

pracy i innych przepisach prawa. 

Pkt 8. W przypadku zaniedbywania przez nauczyciela obowiązków Dyrektor Szkoły może 

stosować wobec niego kary wg regulaminu pracy i innych przepisów. 

Pkt 9.Nauczyciela obowiązuje stosowny strój (schludny, niewyzywający, estetyczny). 

Pkt10. W przypadku niestosownego ubioru Dyrektor Szkoły może stosować inne kary dyscyplinujące, 

zgodne z przepisami prawa. 

§ 20 

Wychowawca klasy 

Pkt 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział klasowy ogólnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi - wychowawcy. 

W celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawca powinien prowadzić przydzielony 

oddział przez cały etap edukacyjny: 

a) w kl. I-III przez okres trzech lat, 

b) w kl. IV-VI przez okres trzech lat. 

Pkt 2. Zadaniem wychowawcy jest: 

1/ Sprawowanie opieki wychowawczej nad zespołem klasowym. 

2/ Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia. 

3/ Przygotowywanie uczniów do życia w  społeczeństwie. 

4/ Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów. 

5/ Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej (integrowanie). 

6/ Otoczenie opieką każdego wychowanka. 

7/ Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

społecznego. 

8/ Ustalenie treści i form zajęć dydaktycznych w ramach godzin do dyspozycji 

wychowawcy. 
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9/ Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego zespole klasowym (uzgadnianie 

oddziaływań wychowawczych), a szczególnie w stosunku do tych uczniów, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka. 

10/ Utrzymywanie kontaktów z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. 

b) umożliwienia im angażowania się w sprawy życia klasy i szkoły. 

11/ Organizowanie spotkań (zebrań) rodziców z wychowawcą klasy przynajmniej trzy razy 

w semestrze. 

12/ Współpraca z pedagogiem szkolnym i instytucjami specjalistycznymi wspomagającymi 

pracę szkoły w zakresie rozpoznawania potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

13/ Systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dziecka w nauce i zachowaniu 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

14/ Zapoznanie uczniów i ich rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania 

oraz przeprowadzania sprawdzianu przez okręgową komisję egzaminacyjną. 

15/ Troska o estetykę i czystość pracowni edukacyjnej przydzielonej pod opiekę. 

16/ Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej. 

17/ Usprawiedliwianie lub nieusprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole na podstawie 

wniosku rodzica. 

Pkt 3. Na życzenie wychowawcy lub rodziców w zebraniu rodziców ma obowiązek uczestniczyć 

zaproszony nauczyciel danego przedmiotu. 

Pkt 4. Początkujący nauczyciel w swojej pracy wychowawczej ma prawo do uzyskiwania 

pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej od Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, 

starszego stażem kolegi i pedagoga szkolnego. 

Pkt 5. Zmiana nauczyciela – wychowawcy: 

1/ Rodzice (opiekunowie) uczniów danej klasy mają prawo złożyć do Dyrektora Szkoły 

umotywowany wniosek w sprawie doboru bądź zmiany nauczyciela - wychowawcy, 

o ile wniosek ten jest poparty przez bezwzględną większość (50% + 1) rodziców klasy. 

2/ Dyrektor Szkoły w terminie dwóch tygodni, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

podejmie ostateczną decyzję i przekaże ją rodzicom. 

§ 21 

Pracownicy niepedagogiczni 

Pkt 1. Dla realizacji innych celów i zadań szkoły oraz zapewnienia jej funkcjonowania 

zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Zasady zatrudniania wyżej wymienionych 

pracowników określają odrębne przepisy. 

Pkt 2. Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w procesie wychowawczym. 

Pkt 3. Każdy pracownik niepedagogiczny ma prawo: 

1/ Zareagować na zachowanie ucznia lub innego członka społeczności szkolnej w sposób 

odpowiedni do sytuacji. 

2/ Zgłaszać Dyrektorowi Szkoły, nauczycielom, wychowawcom, organom szkoły uwagi 

i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły i uczniów. 

Pkt 4. Obowiązkiem każdego pracownika jest rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych 

zakresów czynności (stanowiących odrębną dokumentację). 
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Pkt 5. Każdego pracownika obowiązuje stosowny  do wykonywanej pracy ubiór. 

Pkt 6. W przypadku niestosownego ubioru, Dyrektor Szkoły może stosować kary dyscyplinujące, 

zgodne z przepisami  prawa. 

§ 22 

Postanowienia ogólne dotyczące pracowników 

Pkt 1. Wszyscy pracownicy szkoły mogą zrzeszać się w związkach zawodowych i korzystać 

z ich ochrony prawnej. 

Pkt 2. W szkole działa Społeczny Inspektor Pracy w oparciu o określone przepisy. 

Pkt 3. Każdy pracownik zobowiązany jest dochować tajemnicy służbowej. 

Pkt 4. Stosuje się zasadę nie jawności wynagrodzeń pracowników. 

Pkt 5. Obowiązki, prawa, kompetencje pracownicze szczegółowo określa odrębna dokumentacja. 

Pkt 6. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracy naszej szkoły 

(stanowiącego odrębną dokumentację). 

Pkt 7. Obowiązkiem każdego pracownika jest kreowanie dobrego wizerunku szkoły. 

 

§ 23 

 

Koordynator ds. bezpieczeństwa 

 
Pkt 1. W celu wzmocnienia oddziaływań w zakresie bezpieczeństwa i wychowania tworzy się 

funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

Pkt 2.  Koordynatora ds. bezpieczeństwa powołuje Dyrektor Szkoły. 

Pkt 3. Koordynator integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów  

i rodziców). 

Pkt 4.  Koordynator współpracuje ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.   
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Rozdział V 

Uczniowie szkoły 

§ 24 

Realizacja obowiązku szkolnego 

Pkt 1. Do szkoły uczęszczają uczniowie realizujący obowiązek szkolny. Uczniami szkoły 

są dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej placówki oraz poza nim przyjęte za zgodą 

Dyrektora Szkoły. 

1/ Dyrektor szkoły na prośbę  rodziców (opiekunów prawnych), może przyjąć ucznia 

zamieszkującego w obwodzie innej szkoły, 

2/ Dyrektor szkoły o przyjęciu ucznia powiadamia dyrektora szkoły podstawowej,  

w której obwodzie uczeń mieszka i informuje o spełnianiu przez niego obowiązku 

szkolnego.    

Pkt 2. Obowiązek szkolny dziecka określają odrębne przepisy prawa. 

Pkt 3. Uczniowie klas I najpóźniej do 15 października każdego roku zostają uroczyście przyjęci 

do grona społeczności uczniowskiej – pasowanie na ucznia. 

Pkt 4. Odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić w przypadkach uzasadnionych różnymi 

przyczynami, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o odroczeniu podejmuje Dyrektor 

Szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, za zgodą rodziców. 

Pkt 5. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Za jego realizację odpowiedzialni są rodzice. 

Pkt 6. Zasady postępowania w sytuacjach trudnych dotyczących współpracy z rodzicami zawarte 

są w odrębnej procedurze. 

§ 25 

Prawa ucznia  

Pkt 1. Uczeń ma prawo do: 

1/ Bezpłatnej nauki w szkole. 

2/ Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy. 

3/ Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową. 

4/ Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych ludzi. 

5/ Rozwijania własnej osobowości, uzdolnień, zainteresowań, uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią. 

6/ Korzystania z pomieszczeń szkoły w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej zgodnie 

z regulaminem. 

7/ Korzystania z urządzeń,  sprzętu,  środków  dydaktycznych pod nadzorem nauczyciela. 
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8/ Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie godności. 

9/ Korzystania z porad i pomocy psychologiczno–pedagogicznej wychowawcy klasy, 

pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły. 

10/ Uzyskania pomocy materialnej, udzielanej na podstawie odrębnych przepisów. 

11/ Dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, jeżeli nie radzi sobie z opanowaniem 

materiału programowego z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. 

12/ Odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych i ferii 

uczniom nie zadaje się prac domowych. 

13/ Informacji dotyczącej programów nauczania z poszczególnych przedmiotów, 

jak również wymagań odnośnie wiadomości i umiejętności. 

14/ Poznania sposobów sprawdzania jego osiągnięć edukacyjnych, zasad oceniania, 

klasyfikowania, promowania oraz jawnej, sprawiedliwej i na bieżąco przeprowadzanej 

oceny. 

15/ Informacji o przewidywanej ocenie semestralnej (na tydzień, na kartkach, które 

podpisują rodzice), a w przypadku oceny niedostatecznej (na miesiąc) przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

16/ Odwołania się od oceny niedostatecznej, składając do Dyrektora Szkoły podanie 

o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego, najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

17/ Zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego określonych w zapisach dot. 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

18/ Wybierania członków do Rady Klasowej i do Rady SU, ustalania plan pracy 

samorządu klasowego. 

19/ Dokonywania samooceny zachowania oraz współuczestniczenia w ocenianiu 

zachowania koleżanek i kolegów. 

Pkt 2. Ponadto uczeń ma prawo: 

1/ Brać udział w konkursach, olimpiadach, zawodach itp. 

2/ Brać udział w wyborach do Rady SU. 

3/ Reprezentować szkołę w poczcie sztandarowym. 

4/ Organizować imprezy kulturalne, rozrywkowe i edukacyjne. 

5/ Brać udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę. 

6/ Organizować i uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz klasy i środowiska.  

7/ Zrzeszać się w organizacjach działających na terenie szkoły. 

Pkt 3. Planowane terminy sprawdzianów i prac klasowych winny być przekazane uczniom  

i wpisane do dziennika lekcyjnego przynajmniej tydzień wcześniej. Sprawdzone prace 

uczeń powinien otrzymać do wglądu w terminie: kartkówki – 7 dni od daty pisania; 

sprawdziany, testy – 14 dni od daty pisania, prace klasowe – 21 dni od daty pisania pracy. 

Pkt 4. Nauczyciel może nie podać terminu sprawdzianu, jeżeli uczniowie dezorganizują proces 

kontroli postępów przez ucieczki. 

Pkt 5. W ciągu tygodnia uczeń może mieć najwyżej trzy prace klasowe (sprawdziany, testy);  

w ciągu jednego dnia nauczyciel może przeprowadzić tylko jeden sprawdzian 

(zapowiedziany) i dwie kartkówki (bez zapowiedzi) z wyłączeniem sprawdzianu  

z wychowania fizycznego.  
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§ 26 

Obowiązki ucznia 

Pkt 1. Obowiązkiem ucznia jest: 

1/ Przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły i innych regulaminach 

wewnętrznych. 

2/ Dbanie o dobre imię szkoły. 

3/ Sumienne i rzetelne wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrekcji szkoły, nauczycieli 

i innych pracowników. 

4/ Systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 

5/ Usprawiedliwianie każdej nieobecności u wychowawcy, uzupełnienie zaniedbań 

w nauce wynikających z nieobecności. 

6/ Przestrzeganie tolerancji światopoglądowej. 

7/ Przynoszenie do szkoły niezbędnych podręczników i przyborów szkolnych, noszenia 

dzienniczka ucznia lub zeszytu kontaktowego z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8/ Aktywne uczestniczenie w lekcji, przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie 

jej trwania. 

9/ Sumienne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych. 

10/ Pełnienie dyżurów porządkowych w czasie lekcji i przerw (zgodnie z harmonogramem 

przygotowanym przez wychowawcę). 

11/ Przestrzeganie zasad czystości i higieny osobistej, noszenie stroju dostosowanego do 

okoliczności: na uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy, strój codzienny 

obowiązuje na terenie szkoły (określone § 33).  

12/ Szanowanie dobra społecznego jako wspólnej własności wszystkich ludzi. Poszanowanie 

mienia szkoły i rzeczy kolegów. Koszt naprawy mienia szkolnego i koleżeńskiego 

uszkodzonego lub zniszczonego przez ucznia ponoszą jego rodzice (opiekunowie). 

13/ Szanowanie pracy wszystkich ludzi.  

14/ Przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych 

pracowników. 

15/ Dbanie o kulturę bycia i słowa w miejscach publicznych. 

16/ Hartowanie zdrowia, niepalenie tytoniu, niepicie alkoholu, nie zażywanie środków 

odurzających. 

17/ Branie udziału we wszystkich uroczystościach szkolnych. 

Pkt 2. W zakresie postawy społeczno – moralnej oczekuje się od ucznia: 

1/ Reprezentowania klasy i szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

2/ Uczestniczenia w pracach użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

3/ Koleżeństwa, prawdomówności i uczciwości; kształtowania życzliwych stosunków 

w klasie i szkole.  

4/ Rozbudzania wrażliwości na potrzeby innych, szczególnie słabych i tych, którzy 

znajdują się w trudnych warunkach. 
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§ 27 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

Pkt 1. Zasady oceniania: 

1/ Ocenianie ma charakter ciągły, powinno być równomiernie rozłożone w czasie. 

2/ Po klasyfikacyjnym, semestralnym posiedzeniu rady pedagogicznej można wstawiać 

oceny na II półrocze 

3/ Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania różnorodnych form oceniania 

dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów. 

4/ Ustala się następujące rodzaje oceniania: 

a) ocenianie bieżące (oceny cząstkowe), podczas każdego zajęcia określające poziom 

bieżących wiadomości i umiejętności ucznia, 

b) ocenianie śródroczne (roczne), na półrocze i koniec roku szkolnego określające 

ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia. 

5/ Zdiagnozowanie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania 

nakłada na nauczycieli obowiązek przestrzegania następujących zasad: 

a) indywidualizacja pracy w klasie szkolnej, dostosowanie do jego sprawności 

sposobu realizacji programu (dodatkowe ćwiczenia realizowane podczas lekcji  

i w domu, wydłużony czas na prace pisemne, zezwolenie na przygotowanie części 

prac za pomocą komputera, 

b) sposób oceniania: 

– klasyfikowanie ucznia głównie na podstawie wypowiedzi ustnych, 

– w pracach pisemnych ocenianie przede wszystkim treści (strony merytorycznej), 

– docenianie włożonego wysiłku, a nie tylko uzyskanego efektu, 

c) warunki oceniania: 

– nauczyciel dąży do stworzenia atmosfery spokoju i wzajemnego zaufania, 

– wskazuje możliwości poprawiania błędów, 

– nie przeciąża czytaniem i przepisywaniem, 

– dostosowuje ćwiczenia do możliwości ucznia, 

– nie wyręcza ucznia w pracach, lecz zachęca do samodzielnego ich wykonania, 

nagradza nawet za niewielkie efekty 

6/ Wyniki ze sprawdzianów, egzaminów próbnych (prowadzonych w ramach diagnozy 

wewnętrznej)  mogą być wpisywane do dzienników lekcyjnych jako oceny bieżące  

– jeśli określone to zostało w PSO (Przedmiotowych Systemach Oceniania). 

7/ W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w II półroczu jako ocenę końcową wpisuje się 

ocenę klasyfikacyjną za I półrocze. 

Pkt 2. Formy i skala oceniania: 

1/ Poziom bieżących osiągnięć edukacyjnych i postępów uczniów w klasach I-VI ocenia 

się wg następującej skali:   

– stopień celujący  - 6 

– stopień bardzo dobry  - 5 

– stopień dobry   - 4   

– stopień dostateczny  - 3 

– stopień dopuszczający - 2 

– stopień niedostateczny - 1 
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2/ W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

są ocenami opisowymi (z wyjątkiem religii). 

3/ W lasach IV-VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są wyrażone wg skali jak 

w ppkt 1/. 

4/ Ustala się wystawianie ocen bieżących w formie zapisu cyfrowego (1-6). 

5/ Dopuszcza się stawianie znaków „+” i „-” przy ocenach bieżących (cząstkowych). 

6/ Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie musi być średnią ocen cząstkowych. 

Pkt 3. Wymagania edukacyjne. 

1/ Wymagania edukacyjne dla poszczególnych poziomów klas opracowują nauczyciele 

na bazie obowiązującej podstawy programowej i realizowanych programów nauczania 

dla poszczególnych zajęć edukacyjnych: 

a) w klasach I – III nauczyciele uczący, 

b) w klasach IV-VI (zespoły nauczycieli z poszczególnych przedmiotów). 

2/ Wymagania edukacyjne z religii: 

a) Ocenianiu na lekcji religii: 

– podlegają: wiadomości, aktywność w zdobywaniu wiedzy, aktywne uczestnictwo 

na lekcji, prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, odrabianie 

prac domowych  

– nie podlegają: odbywanie praktyk religijnych, np.: odprawianie pierwszych 

piątków miesiąca, udział w nabożeństwie różańcowym, w niedzielnej Eucharystii. 

Pkt 4. Gromadzenie informacji o uczniu. 

1/ Na nauczycielach ciąży obowiązek systematycznego gromadzenia informacji o uczniach. 

Informacje te zamieszczane są w: 

a) dziennikach lekcyjnych, 

b) arkuszach ocen, 

c) dzienniczkach (gdy zaistnieje taka potrzeba). 

Pkt 5. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

1/ Sprawdzaniu a następnie ocenianiu podlegają: 

a) Odpowiedzi ustne: opowiadanie, opisy, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział  

w dyskusji, argumentowanie, wnioskowanie itp. 

b) Prace pisemne w klasie: 

– kartkówka – obejmująca treści z 2 – 3 ostatnich tematów (lub mniej); jest 

równorzędna odpowiedzi ustnej; czas trwania: 5-15 minut; 

– dyktanda – pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp.; muszą 

być poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni; czas 

trwania do 45 min.; 

– sprawdzian (test) – obejmuje treści maksymalnie z 5-7 ostatnich lekcji, z 1 działu; 

zapowiedzianego i potwierdzonego wpisem do dziennika na tydzień przed; czas 

trwania: do 45 min.; 

– praca klasowa – obejmuje treści minimum 2 działów; musi być poprzedzona 

lekcją utrwalającą materiał; zapowiedziana i potwierdzona wpisem do dziennika 

na tydzień przed; czas trwania: 1-2 godz. lekcyjne. 

c) Prace domowe: 

– notatki, 

– własna twórczość – wypracowania literackie, prace plastyczne i inne, 

– dłuższe formy wypowiedzi pisemnej (referaty), pamięciowe opanowanie tekstu  

(recytacja) i inne, 
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d) Aktywność na lekcji: 

– notatki, 

– praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, 

sposób prezentacji, efekty pracy, itp.), 

– inne formy – zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów. 

 

Pkt 6. Zasady kontroli postępów w nauce: 

1/ W ciągu tygodnia mogą być najwyżej 3 prace klasowe (sprawdziany, testy). 

2/ W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko 1 sprawdzian (zapowiedziany)  

i 2 kartkówki (bez zapowiedzi), z wyłączeniem sprawdzianu z wychowania fizycznego. 

3/ Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania terminu pracy klasowej, sprawdzianu, testu  

w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem (brak wpisu uniemożliwia ich 

przeprowadzenie). 

4/ Bieżące odpytywanie dotyczy materiału z 3 ostatnich lekcji. 

5/ W ciągu ostatniego tygodnia przed klasyfikacją śródroczną i roczną nie przeprowadza 

się sprawdzianów pisemnych za wyjątkiem sytuacji, gdy w danym przedmiocie 

następuje zakończenie działu i przeprowadzenie sprawdzianu jest koniecznością Ocenę 

ze sprawdzianu należy wpisać do dziennika w semestrze, w którym zostaje on oddany 

uczniom. 

6/ Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają z uczniami zakres materiału 

podlegający sprawdzeniu. 

7/ Na lekcji bezpośrednio poprzedzającej sprawdzian należy powtórzyć wymagane 

wiadomości. 

8/ Po dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą można go zwolnić z prac 

kontrolnych, wyznaczając mu jednoczenie późniejszy termin. 

9/ Uczniowie klas IV do 15 września każdego roku przechodzą okres adaptacyjny,  

w ciągu którego nauczyciele nie wpisują uczniom do dziennika ocen niedostatecznych. 

Pkt 7.  Terminy zwrotu sprawdzonych prac pisemnych. 

1/ Zobowiązuje się nauczycieli do przedstawiania wyników:  

a) kartkówek w terminie do 1 tygodnia od daty pisania, 

b) sprawdzianów, testów w terminie do 2 tygodni od daty pisania, 

c) prac klasowych w terminie do 3 tygodni od daty pracy. 

2/ W sytuacji szczególnie uzasadnionej może nastąpić niewielkie odstępstwo od ustalonych 

terminów. 

Pkt 8. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów. 

1/ Wychowawcy klas zobowiązani są do powiadomienia rodziców o osiągnięciach 

uczniów w następujący formach: 

a) zebrania z rodzicami, 

b) konsultacje indywidualne z rodzicami, 

2/ Na prośbę ucznia, lub rodzica (ustną, lub pisemną) nauczyciel udostępnia do wglądu 

uczniowi i jego rodzicom prace pisemne ucznia – w swojej obecności. Dopuszcza się 

możliwość wykonania fotokopii przez rodzica pracy pisemnej ucznia.  

3/ Dokumentacja dot. egzaminu klasyfikacyjnego udostępniania jest (na prośbę ucznia, lub 

rodzica - ustną, lub pisemną) do wglądu w obecności dyrektora szkoły. 

Pkt 9. Warunki poprawiania ocen niesatysfakcjonujących ucznia. 

1/ Wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące ocen uczeń zgłasza nauczycielowi  

– autorowi oceny. 
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2/ Uczeń może poprawić ocenę bieżącą tylko jeden raz, na zasadach określonych  

w poszczególnych przedmiotowych systemach oceniania. 

3/ Ocena dotychczasowa pozostaje w dzienniku obok poprawionej, przy czym pod uwagę 

przy ustaleniu oceny śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej brana jest ocena wyższa. 

Przyjmuje się zapis: np. 1/3. Jeżeli uczeń nie poprawi oceny na wyższą, pozostaje 

ocena dotychczasowa, co uzyskuje odzwierciedlenie w dzienniku poprzez stosowny 

zapis, np.: 3/3. 

Pkt 10. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1/ Wychowawca klasy zobowiązany jest z miesięcznym wyprzedzeniem podać uczniom  

i ich rodzicom informację o przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach 

z zajęć edukacyjnych. 

2/ Na początku roku szkolnego wychowawcy informują uczniów i ich rodziców 

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż proponowana ocenie klasyfikacyjnej 

rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Ponadto nauczyciele z początkiem roku szkolnego i II 

półrocza informują uczniów i ich rodziców o konieczności gromadzenia prac 

z przedmiotów: plastyka, technika, zajęcia komputerowe, które są niezbędne 

w przypadku odwoływania się od proponowanej oceny z ww. przedmiotów. 

3/ Wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach, a na 3 

dni robocze przed klasyfikacją podają do wiadomości uczniom i rodzicom 

proponowane oceny (na kartkach, które podpisują rodzice). 

4/ Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane roczne ocen  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych – warunki tzw. „egzaminu weryfikującego 

ocenę” z pozytywnej na pozytywną: 

a) Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o wyższą ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych pod następującymi warunkami: 

– uczeń może ubiegać się o zmianę oceny pozytywnej na pozytywną, czyli wyższą 

jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

– uczeń może ubiegać się o zmianę oceny pozytywnej na pozytywną, czyli wyższą 

–  jedynie o jeden stopień, 

– mają być usprawiedliwione wszystkie nieobecności ucznia na zajęciach 

edukacyjnych z danego przedmiotu, 

– systematycznie prowadzi ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela, 

– uczeń spełnia wymagania zajęć edukacyjnych zawarte w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu. 

b) Rodzice (opiekunowie prawni) po uzyskaniu informacji o proponowanej ocenie 

składają do dyrektora szkoły pismo (z uzasadnieniem) odwołujące od proponowanej 

oceny z zajęć edukacyjnych w nieprzekraczalnym terminie – 2 dni robocze. 

W przypadku spełnienia przez ucznia warunków ppkt 4/a) dyrektor szkoły 

wyznacza termin egzaminu weryfikacyjnego (powinien on się odbyć przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej) i powołuje do jego 

przeprowadzenia zespół w skład którego wchodzi: nauczyciel uczący danego 

przedmiotu, nauczyciel uczący takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
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Rodzic (prawny opiekun) ucznia może uczestniczyć w trakcie przeprowadzania ww. 

czynności – na zasadzie obserwatora. 

c) Egzamin ma formę pisemną lub ustną (w zależności od predyspozycji ucznia). 

Może tez przyjąć formę mieszaną (pisemną i ustną). 

d) Nauczyciel, o którym mowa ppkt 4b/) może być zwolniony z pracy w ww. zespole  

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej 

sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, lub pokrewne.   

e) Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz 

ocenę ustaloną przez zespół. Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia 

i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

f) Ustalona przez zespół ocena nie może być niższa od oceny proponowanej wcześniej 

przez nauczyciela. 
 

Pkt 11. Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz szczegółowymi zasadami i kryteriami określonymi poniżej, 

w pkt 15 - 18. 

Pkt 12. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców /prawnych opiekunów/ o zasadach oceniania zachowania. 

Pkt 13. Najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

wychowawca przedstawia propozycje ocen zachowania, a nauczyciele uczący w danej 

klasie, swoje propozycje w „karcie konsultacji” Każdy nauczyciel winien się z nimi 

zapoznać oraz ewentualne uwagi i zastrzeżenia zgłosić wychowawcy klasy jeszcze 

przed wystawieniem przez niego ostatecznej oceny (najpóźniej na 3 dni robocze przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej).      

Pkt 14.  Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pkt 15.  Wychowawca klasy zachowanie ucznia ocenia w oparciu o: 

1/ Własną obserwację ucznia.  

2/ Uwagi zgłoszone do niego przez inne osoby.  

3/ Uwagi innych nauczycieli wpisane do zeszytu uwag. 

4/ Uwagi ucznia ocenianego. 

5/ Oceny nauczycieli umieszczone w „karcie konsultacji”. 

Pkt 16. Ocenianie zachowania ucznia ustala się wg następującej skal: 

1/ W klasach IV-VI obowiązuje sześciostopniowa skala oceny zachowania ucznia 

(śródroczna i roczna). Zachowanie:  wzorowe 

bardzo dobre 

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 

 

2/ W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania są ocenami opisowymi. 
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Pkt 17. Zasady oceniania zachowania ucznia: 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2/ Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

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

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3/ Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje 

szkoły, 

c) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

f) okazywanie szacunku innym osobom, 

g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

4/ Ocena zachowania ucznia wyraża opinię o: 

a) wypełnieniu obowiązków szkolnych (pilność, sumienność, wytrwałość w pokonywaniu 

trudności, punktualność, brak godzin nieusprawiedliwionych, rozwijanie zainteresowań), 

b) kulturze osobistej i postawie wobec kolegów i innych osób (uczciwość, reagowanie 

na zło, dbałość o kulturę słowa, nienaruszanie godności innych osób, dbałość  

o zdrowie, umiejętność przyznawania się do błędu i naprawianie uczynionego zła, 

rozumienie co dobre, a co złe), 

c) udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska (umiejętność godzenia nauki z innymi 

zajęciami, udzielanie pomocy innym, inicjowanie zadań dla klasy i szkoły oraz 

środowiska). 

5/ Ustalenie oceny zachowania jest czynnością jawną tzn. odbywa się wobec całej klasy. 

6/ Opinie nauczyciela będące podstawą do ustalenia oceny zachowania powinny 

powstawać w trakcie całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i powinny być 

udokumentowane w postaci uwag w dzienniku i dzienniczku ucznia (data i podpis 

nauczyciela). 

7/ Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę: 

a) samoocenę ucznia, 

b) opinię wyrażoną przez uczniów danej klasy, 

c) opinię nauczycieli uczących w danej klasie, 

d) własne obserwacje, 

8/ W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ma wyłącznie prawo  

do wnioskowania o zmianę wcześniej przyjętej oceny zachowania ucznia, jeżeli 

od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego do dnia kończącego rok szkolny zaistnieje 

przyczyna uprawniająca go do wnioskowania o obniżenie jej (rażące łamanie 

regulaminu szkolnego i statutu szkoły). 

9/ Wniosek o obniżenie zatwierdzonej wcześniej oceny zachowania ucznia przyjmuje  

i zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu nadzwyczajnym zwołanym przez 

dyrektora szkoły. 

10/ Wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o fakcie i przyczynie zmiany oceny zachowania. 
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11/ Przy ustalaniu oceny zachowania należy uwzględnić, czy uczeń reaguje na uwagi, 

wyciąga wnioski, przejawia chęć poprawy i próbuje zmienić swoje zachowanie  

w porównaniu z poprzednim okresem. 

12/ Ustalając ocenę zachowania uczniowi ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania 

i czytania, nauczyciel uwzględnia, że: 

a) łącznie z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym współwystępować mogą 

zaburzenia emocjonalne, np. podstawy lękowe lub agresywne, będące konsekwencją 

nieprzezwyciężonych trudności w nauce, 

b) nadmiernej ruchliwości towarzyszą zwykle trudności w koncentracji uwagi, 

systematyczności w działaniu, pochopność i pobieżność myślenia. 

Pkt 18. Kryteria ocen zachowania dla uczniów klas IV-VI obowiązujące w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 8 w Nowej Soli: 

1/ Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej i ponadto: 

a) Systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje. 

b) Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  

c) Stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i wyróżnia się aktywnością na lekcjach. 

d) Cechuje go wzorowa kultura osobista oraz duża wrażliwość na problemy drugiego 

człowieka. 

e) Służy pomocą koleżeńską. 

f) Dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

jest inicjatorem zadań. 

2/ Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej i ponadto: 

a) Systematycznie i punktualnie uczęszcza na lekcje.  

b) Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia. 

c) Dba o honor i dobre imię szkoły. 

d) Dba o piękno mowy ojczystej (nie używa wulgaryzmów). 

e) Zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią. 

f) Okazuje szacunek osobom starszym, wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom  

i kolegom. 

g) Wyróżnia się kulturą stroju i zachowania (nie farbuje włosów, nie stosuje makijażu, 

nie nosi wyzywających strojów, chłopcy nie noszą kolczyków). 

h) Przestrzega regulaminu dotyczącego stroju uczniowskiego. 

i) Przestrzega postanowień dotyczących używania telefonów komórkowych  

i przenośnych odtwarzaczy muzyki. 

3/ Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego postępowanie nie przekracza podstawowych 

norm i zasad przewidywanych w warunkach oceny a w szczególności: 

a) Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.  

b) Odrabia zadania domowe i jest przygotowany do większości zajęć lekcyjnych. 

c) Nie posiada więcej niż 3  uwagi w dzienniku. 

d) Wykazuje się pracą na lekcji i właściwie reaguje na uwagi nauczyciela. 

e) Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy i regulaminu szkolnego. 

f) Przestrzega zasad porządkowych, a w szczególności nie opuszcza budynku 

szkolnego w czasie lekcji i przerw, dostarcza usprawiedliwienia nieobecności  

w ciągu 2 tygodni, nosi schludny strój oraz odpowiednią fryzurę. 

g) Wykonuje obowiązki dyżurnego wg ustalonych reguł. 

h) Dba o kulturę słowa i kulturę osobistą. 

i) Jest uczciwy i nie kłamie. 
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j) Nie używa przemocy wobec ludzi i zwierząt. 

k) Szanuje mienie szkoły i dba o jej czystość. 

l) Dba o zdrowie i nie ulega nałogom. 

m) Potrafi współpracować w zespole. 

n) Nie w pełni przestrzega regulaminu dotyczącego stroju uczniowskiego (nagana 

wychowawcy). 

o) Nie używa telefonów komórkowych na lekcji i odtwarzaczy muzyki. 

4/ Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) Posiada nie więcej niż 5 uwag dotyczących zachowania. 

b) Sporadycznie nie przestrzega kryteriów oceny dobrej (od pkt.4 do 13). 

c) Nie w pełni przestrzega regulaminu dotyczącego stroju uczniowskiego (nagana 

dyrektora). 

5/ Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków oceny poprawnej 

i ponadto: 

a) Swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych (przypadki pobicia, kradzieży, 

próby wymuszania, zastraszania, przynoszenie do szkoły niebezpiecznych 

przedmiotów). 

b) Nie dba o mienie społeczne. 

c) Stosuje używki i rozprowadza je na terenie szkoły lub w jej obrębie. 

d) Wywiera negatywny wpływ na kolegów. 

e) Posiada więcej niż 5 uwag w dzienniku. 

f) Nie przestrzega regulaminu dotyczącego stroju uczniowskiego (nagana dyrektora 

nie wpływa na zmianę postawy ucznia). 

6/ Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków oceny nieodpowiedniej  

i ponadto: 

a) Nagminnie wagaruje i spóźnia się na lekcje. 

b) Jest arogancki, wulgarny i nieuczciwy wobec innych, a swoim zachowaniem łamie 

podstawowe zasady społecznego funkcjonowania. 

c) Niszczy mienie społeczne. 

d) Nie reaguje na upomnienia nauczycieli i kolejne uwagi w dzienniku. 

e) Wielokrotnie został przyłapany na stosowaniu używek. 

f) Znęca się psychicznie lub fizycznie nad innymi kolegami. 

g) Nosi wyzywający i niestosowny strój. 

h) Udziela nieprawdziwych informacji o podłożeniu bomby. 

Pkt 19. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania. 

         1/  Uczeń ma prawo poznać warunki, jakie musi spełnić, aby otrzymać wyższą  roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. W tym celu wychowawca zawiera z uczniem 

w obecności rodziców kontrakt obejmujący wymagania i zobowiązania ucznia 

(dotyczące praw i obowiązków). 

2/ Wychowawca klasy jest zobowiązany do dokonywania oceny starań ucznia o wyższą 

klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania. 

         3/  Na miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować na piśmie ucznia i jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanej dla ucznia nagannej ocenie zachowania. 

4/  Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o wyższą ocenę 

klasyfikacyjną zachowania pod następującymi warunkami: 
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a) uczeń może ubiegać się o zmianę oceny, czyli wyższą jeżeli roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

b) uczeń nie wszedł w kolizję z prawem i nie stosował przemocy wobec innych osób, 

c) uczeń spełnia wymagania zawarte w wewnątrzszkolnym ocenianiu dotyczące części 

uzyskiwania oceny zachowania. 

5/ Rodzice (opiekunowie prawni) po podaniu przez wychowawców proponowanych ocen  

składają do dyrektora szkoły pismo (z uzasadnieniem) odwołujące od proponowanej 

oceny zachowania w nieprzekraczalnym terminie – 2 dni robocze. W wyniku złożonego 

pisma dyrektor zobowiązuje wychowawcę (niezwłocznie) do zawarcia z uczniem 

( w obecności rodzica) kontraktu, o którym mowa w ppkt 1. 

         

Pkt 20. Dyrektor szkoły wyznacza termin  wystawienia ocen śródrocznych i rocznych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen zachowania - termin 

nie może być krótszy niż 3 dni robocze przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

Pkt 21. Na pierwszym zebraniu rady pedagogicznej dot. organizacji roku szkolnego, dyrektor 

przedkłada harmonogram posiedzeń ww. organu kolegialnego (w tym dot. klasyfikacji 

śródrocznej, rocznej, końcowej). Rada pedagogiczna wyraża opinię w powyższej 

sprawie – w formie uchwały.  

Pkt 21.  Uczniowie z klas IV-VI z najwyższymi średnimi i wzorowym zachowaniem otrzymują 

na apelu końcoworocznym nagrodę dyrektora szkoły. 
 

§ 28 

Nagrody i kary 

Pkt 1. Ucznia nagradza się za: 

1/ Rzetelną naukę i pilność. 

2/ Pracę społeczną. 

3/ Wzorową postawę. 

4/ Wybitne osiągnięcia. 

5/ Dzielność i odwagę. 

Pkt 2. Przyjmuje się następujące rodzaje nagród i wyróżnień: 

1/ Pochwała od samorządu klasowego.  

2/ Pochwała wychowawcy klasy lub innego nauczyciela wobec klasy. 

3/ Pochwała od Samorządu Uczniowskiego na forum szkoły.  

4/ Pochwała ustna od dyrektora na forum szkoły. 

5/ Pochwała z wpisaniem do akt od dyrektora na forum szkoły. 

6/ Świadectwo z wyróżnieniem. 

7/ Wpisanie osiągnięć ucznia na świadectwo szkolne (osiągnięcia na co najmniej szczeblu 

wojewódzkim). 

8/ Nagroda rzeczowa od wychowawcy klasy. 

9/ Dyplom pochwalny Dyrektora Szkoły. 

10/ List pochwalny do rodziców. 
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11/ Nagroda rzeczowa dyrektora dla uczniów z najwyższą średnią ocen w klasach IV–VI. 

12/ Wpis do „Złotej Księgi Absolwentów”.  

Pkt 3.  Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły. 

Pkt 4. Stosuje się następujące rodzaje kar: 

1/ Upomnienie od wychowawcy klasy lub innego nauczyciela. 

2/ Nagana od wychowawcy lub innego nauczyciela wobec klasy z powiadomieniem 

rodziców (prawnych opiekunów).  

3/ Upomnienie od dyrektora. 

4/ Skreślony. 

5/ Nagana od dyrektora z wpisaniem do dokumentacji szkolnej. 

6/ Przeniesienie decyzją Dyrektora Szkoły do równoległej klasy tejże szkoły. 

7/ Zawieszenie w prawie do udziału w zajęciach nadobowiązkowych, wycieczce lub innej 

imprezie szkolnej. 

8/ Wnioskowanie Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty o przeniesieniu ucznia do innej 

szkoły w przypadku: 

a) kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych 

uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, 

b) ma demoralizujący wpływ na innych uczniów (narkotyki, spożywanie alkoholu, 

wymuszenia, wyłudzenia). 

c) notorycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia. 

§ 29 

Odwołanie od otrzymanej kary 

Pkt 1. W zależności od rodzaju zastosowanej kary uczeń ma prawo się odwołać (ustnie 

lub na piśmie) do odpowiedniej instancji szkolnej: 

1/ wychowawcy, 

2/ Samorządu Uczniowskiego, 

3/ Rzecznika Praw Szkolnych, 

4/ Rady Pedagogicznej, 

5/ Rady Rodziców, 

6/ Dyrektora Szkoły 

Rozstrzygnięcia Dyrektora szkoły są ostateczne. 

Pkt 2. Każda instancja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na odwołanie w terminie 

14 dni od daty jego wniesienia.  

 

 

 

                                                                 § 30 

Rozstrzyganie sporów  i nieporozumień na terenie szkoły 

 
Pkt 1. Spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga wychowawca, jeśli 

to konieczne w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, samorządem klasowym 

i zainteresowanymi rodzicami. 
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Pkt 2. Spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas, jeśli 

to konieczne przy udziale Samorządu Uczniowskiego, zainteresowanych rodziców, pedagoga 

szkolnego, dyrekcji. 

Pkt 3. Nieporozumienia między uczniami a nauczycielami, rozstrzyga Dyrektor Szkoły przy 

współudziale wychowawcy klasy i rodziców.  

Pkt 4. Nieporozumienia między rodzicami a nauczycielami rozstrzyga Dyrektor, jeżeli jest 

to konieczne przy udziale przewodniczącego Rady Rodziców, a nawet przy 

zaangażowaniu Policji. 

Pkt. 5. Zaistniałe nieporozumienia może zgłaszać każda ze stron konfliktu lub wychowawca   

klasy bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.   

Pkt. 6. Sporne sprawy winny być rozpatrzone w obecności obu zainteresowanych stron w  terminie 

możliwie jak najszybszym.   

§ 31 

Postanowienia ogólne dotyczące uczniów 

Pkt 1. Wymierzenie kary może być zawieszone na wniosek poręczycieli będących autorytetem 

w społeczności szkolnej (przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej). 

Pkt 2. Z powodu choroby lub kalectwa, obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. 

Pkt 3. W przypadku zniszczenia sprzętu szkolnego (wyrządzenia szkód materialnych), 

gdy zespół klasowy (grupa uczniów) przyjmuje solidarną zmowę milczenia, Dyrektor 

Szkoły może obciążyć po równo kosztami rodziców (opiekunów) tej grupy dzieci.  

Pkt 4. Rażące naruszenie przez ucznia zasad współżycia w szkole jest zagrożone karą, 

aż do przeniesienia ucznia do innej szkoły włącznie. 

Pkt 5. Jeżeli zastosowane wobec ucznia kary nie spowodowały w jego postępowaniu zmian 

na lepsze, dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły. Przeniesienie może nastąpić w wyniku porozumienia dyrektorów 

obu szkół. 

Pkt 6. Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§32 

Warunki  zapewniające bezpieczeństwo 
 

Pkt 1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele: 

1/ W czasie lekcji nauczyciel prowadzący lekcje. 

2/ W czasie przerwy nauczyciel dyżurujący. 

3/ Zasady i harmonogram dyżurów w czasie przerwy określa dyrektor szkoły. 

4/ W czasie wycieczek zgodnie z przepisami prawa. 

5/ Zasady organizowania wycieczek i sprawowania w czasie ich trwania opieki określa 

regulamin wycieczek szkolnych. 

6/ Nieobecnego nauczyciela na lekcji zastępuje inny nauczyciel wyznaczony przez 

dyrekcję szkoły. 

7/ Nieobecnego nauczyciela na dyżurze zastępuje ten nauczyciel, który w zastępstwie 

realizuje zajęcia za nieobecnego nauczyciela. 
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8/ Opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie szkoły 

sprawuje wychowawca lub wyznaczony przez dyrekcję  nauczyciel. 

Pkt 2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa wprowadzono: 

1/ Zakaz przebywania na terenie szkoły osób „obcych”, nie będących najbliższą rodziną  

lub prawnymi opiekunami ucznia. 

2/ Zakaz wychodzenia w czasie pobytu w szkole poza teren posesji szkolnej. 

3/ Zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem szkolnym,  

a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych uczniów, przedmioty będą 

zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom (opiekunom). 

4/ Możliwość wprowadzenia dodatkowych dyżurów pełnionych przez uczniów. 

5/ Monitoring szkoły. 

Pkt 3.Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, 

demoralizacją i uzależnieniami poprzez niezwłoczne informowanie Dyrektora o przebywaniu 

na terenie posesji szkoły osób podejrzanych o: rozprowadzanie narkotyków, nakłanianie 

uczniów do spożywania alkoholu, stosowanie przemocy i wymuszanie. 

Pkt 4. W szkole funkcjonuje koordynator ds. bezpieczeństwa powołany przez dyrektora do 

koordynowania prac, działań w tym zakresie. 

 

 

§ 33 

Postanowienia dotyczące stroju uczniowskiego 

 
Pkt 1. Strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego jest uzgadniany 

z nauczycielami tego przedmiotu. 

Pkt 2. Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych.: białe bluzki – koszule, 

granatowe lub czarne spodnie – spódnice. Strój galowy obowiązuje ucznia w czasie: 

1/   Uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. 

2/   Uroczystości ogólnoszkolnych i pozaszkolnych. 

3/   Imprez okolicznościowych. 

4/   Oficjalnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji. 

5/   Międzyprzedmiotowych testów kompetencji. 

6/   Konkursów ogólnoszkolnych i pozaszkolnych. 

 

Pkt 3. Uczesanie winno być estetyczne i funkcjonalne. 

Pkt 4. Zabrania się noszenia stroju nieodpowiedniego do wieku (np. wysokie obcasy, krótkie 

spódniczki). 

Pkt 5. Wygląd zewnętrzny ucznia powinien być dostosowany do wieku. W szkole obowiązuje zakaz 

farbowania włosów, noszenia ekstrawaganckich i kontrowersyjnych fryzur, makijażu, 

pomalowanych paznokci i tatuaży. Dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii 

(np. łańcuszki, medaliki, a w przypadku dziewcząt małe kolczyki – tylko w uszach. 

Wyklucza się noszenia nakryć głowy w czasie zajęć lekcyjnych. 

Pkt 6. Wyklucza się wnoszenia wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych klas IV – VI. 

Pkt 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów do szkoły, 

jej zagubienie, zniszczenie i ewentualne uszkodzenia wynikłe z noszenia tej biżuterii. 
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Pkt 8. W przypadku uporczywego (celowego) niepodporządkowania się prawu w zakresie 

obowiązywania stroju szkolnego będą wyciągane konsekwencje w stosunku do uczniów 

doprowadzające do respektowania prawa. 

Pkt 9. W sytuacji wprowadzenia zmiany obowiązującego stroju szkolnego, będzie ona 

dokonywana sukcesywnie, wprowadzana corocznie od kl. I, aż do całkowitej wymiany. 

 

 

 

§ 34 

Postanowienia dotyczące używania telefonów komórkowych i przenośnych 

odtwarzaczy muzyki 
 

Pkt 1. Zabrania się używania przez uczniów i nauczycieli telefonów komórkowych podczas 

lekcji, tzn.: 

1/ dzwonienia i  wysyłania SMS–ów, 

2/ odbierania rozmów i SMS–ów, 

3/ robienia zdjęć, 

4/ nagrywania rozmów, 

5/ filmowania. 

Pkt 2. Zabrania się używania podczas lekcji przenośnych odtwarzaczy muzyki 

Pkt 3. Z aparatów telefonicznych można korzystać podczas przerw międzylekcyjnych (w czasie 

lekcji powinny być one wyłączone). 

Pkt 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubione aparaty telefoniczne. 

Pkt 5. W czasie sprawdzianu klas szóstych obowiązują osobne procedury – całkowity zakaz 

przynoszenia telefonów komórkowych. 

Pkt 6. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu w tej kwestii grożą kary przewidziane w § 28 pkt 4. 

Pkt 7. Jeżeli uczeń nie dostosuje się do ww. punktów 1, 2, 5 to telefon i odtwarzacz będzie mu 

odebrany oraz zwrócony wyłącznie rodzicom (opiekunom). 
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Rozdział VI 

Organizacja szkoły 

§ 35 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć 

Pkt 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego. 

Pkt 2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, termin zakończenia pierwszego półrocza ustalony 

będzie corocznie w kalendarzu roku szkolnego. 

§ 36 

Organizacja nauczania 

Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia. Arkusz zatwierdza organ 

prowadzący szkołę. 

 

§ 37 

Podstawowa jednostka organizacyjna 
 

Pkt 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. 

Pkt 2. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym, tj. w grupach oddziałowych, międzyklasowych. 

§ 38 

Organizacja zajęć lekcyjnych 

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
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§ 39 

Organizacja  zajęć pozalekcyjnych 

 
Pkt 1. Organizację zajęć pozalekcyjnych określa tygodniowy rozkład ustalony przez Dyrektora 

Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

Pkt 2. W miarę posiadanych środków uczniom uzdolnionym i wszystkim chętnym, szkoła 

umożliwia korzystanie z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych: 

1/ Koła przedmiotowe. 

2/ Koła artystyczne. 

3/ Koła sportowe. 

4/ Koła techniczne. 

Pkt 3. Możliwe jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły, 

na życzenie rodziców i przez nich opłacanych na podstawie odrębnych przepisów 

i umów. 

Pkt 4. Możliwe jest również prowadzenie zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły, organizowanych 

przez inne instytucje  na podstawie odrębnych przepisów i umów. 

Pkt 5. Uczniom z określonymi problemami dydaktycznymi szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze. 

Pkt 6. Zajęcia pozalekcyjne uczeń może wybrać dobrowolnie lub zostać na nie skierowany przez 

nauczyciela, pedagoga, na podstawie opinii specjalistycznych za wiedzą i zgodą rodziców 

(opiekunów). 

Pkt 7. Szkoła zastrzega sobie prawo zawieszenia ucznia w zajęciach pozalekcyjnych, gdy ten  

w sposób rażący nie przestrzega Statutu Szkoły. 

Pkt 8. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi, 

który jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć pozalekcyjnych, zawierającego 

wykaz  uczniów, program zajęć, cele, formy i metody pracy z uczniami. 

Pkt 9. Dziennik zajęć pozalekcyjnych jest pozostawiany w pokoju nauczycielskim.  

§ 40 

Formy pracy szkoły 

Pkt 1. Zajęcia lekcyjne realizowane są w systemie pięciodniowym. 

Pkt 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

systemem klasowo-lekcyjnym. 

Pkt 3. W klasach pierwszych nauczyciel sam reguluje przerwy w swoim zespole.  

Pkt 4. Przerwy między lekcjami trwają po 10 minut, po 4 godzinie lekcyjnej – 20 minut.   

Pkt 5. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem 

w szczególności ich potrzeb rozwojowych. 

Pkt 6. Szkoła może organizować i prowadzić /na zasadzie odpłatności/ zajęcia dodatkowe 

umożliwiające wszechstronny rozwój uczniów. 

Pkt 7. W szkole prowadzi się: 

1/ Bibliotekę i czytelnię, które służą realizowaniu potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu 
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pracy nauczycieli. Szczegółowa organizacja oraz zadania nauczyciela – bibliotekarza 

określa § 45. 

2/ Świetlicę, w której zapewnia się uczniom opiekę, realizując zadania opiekuńczo – 

– wychowawcze  

 

 

§ 41 

Formy współpracy  z rodzicami 
 

Pkt 1. Szkoła w swoich działaniach dąży do partnerskiego współdziałania z rodzicami poprzez:  

1/ poszukiwanie efektywnej komunikacji: szkoła – dom, dom – szkoła, 

2/ dostarczanie informacji – jak pomóc dziecku, 

3/ przedstawiania oferty programowej i postępów w rozwoju dziecka, 

4/ włączania rodziców w decydowaniu o sprawach związanych z życiem szkoły.  

Pkt 2. Rodzice mają prawo do: 

1/ wypowiadania się w sprawach: 

a) programów szkolnych, 

b) Programu Wychowawczego Szkoły, 

c) Szkolnego Programu Profilaktyki, 

d) Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

e) wyrażania opinii na temat pracy szkoły. 

2/ uzyskiwania informacji o: 

a) wymaganiach stawianych uczniom, 

b) postępach dziecka w nauce i zachowaniu, 

c) przyczynach występujących trudności w nauce, 

d) udziale dziecka w życiu w życiu klasy i szkoły, 

e) osiągnięciach dziecka. 

Pkt 3. Powinności rodziców: 

1/ Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu klasy i szkoły. 

2/ Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach, wywiadówkach, konsultacjach i prelekcjach. 

3/ Rodzice powinni uczestniczyć w imprezach i spotkaniach organizowanych przez 

szkołę i klasę. 

4/ Każdy z rodziców zobowiązany jest do współpracy z wychowawcą klasy, w zakresie  

rozwiązywania  problemów wychowawczych, zapobiegania patologii: uzależnieniom 

i przemocy. 

5/ Rodzice powinni udzielać pomocy wychowawcy w organizacji zajęć pozalekcyjnych,  

imprez klasowych, wycieczek. 

6/ Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 

7/ Rodzice powinni podmiotowo traktować nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. 

 

§ 42 

Formy  współpracy ze środowiskiem 
 

Pkt 1. Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz z różnorodnymi organizacjami  

i instytucjami, wśród których są: 

1/ Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna: 
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a) prowadzenia badań specjalistycznych, 

b) prowadzenia terapii z uczniami  w poradni, 

c) prowadzenia zajęć dla rodziców w poradni i szkole, 

d) prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów  w szkole. 

2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który: 

a) dostarczania informacji o środowisku ucznia i jego sytuacji materialnej, 

b) współpracuje w zakresie udzielania pomocy finansowej. 

3/ Komenda Powiatowa Policji prowadząc: 

a) współpracę w zakresie patologii społecznej, 

b) szkolenia dla rodziców i rady pedagogicznej, 

c) pogadanki dla uczniów i przeprowadzenie zajęć praktycznych, 

d) pomoc w organizacji konkursów dotyczących bezpieczeństwa, 

e) pomoc w organizacji wycieczek szkolnych. 

4/ Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie 

Miasta, z którym szkoła: 

a) współpracuje w zakresie udzielania pomocy finansowej, 

b) organizuje szkolenia profilaktyczne dla nauczycieli, 

c) organizuje widowiska profilaktyczne dla uczniów, 

d) prowadzi działalność świetlicy opiekuńczo – wychowawczej. 

5/ Instytucje Służby Zdrowia, szczególnie: 

a) współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki, diagnozowania, porady 

ambulatoryjnej, przeprowadzania konkursów prozdrowotnych, 

b) współpraca z SANEPIDEM – akcje promujące zdrowie, prowadzenie profilaktyki   

prorodzinnej, 

c) współpraca z PCK – akcje profilaktyczne, pokazy udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

6/ Sąd Rodzinny i kuratorzy – pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. 

7/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – pomoc w rozwiązywaniu problemów 

środowiskowych. 

§ 43 

Praktyki pedagogiczne 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych na nauczycielskie praktyki pedagogiczne. Podstawą jest pisemne porozumienie 

zawarte między Dyrektorem Szkoły i poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 44 

Pomieszczenia szkolne 

Pkt 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

1/ Pracownie edukacyjne. 

2/ Biblioteka.  
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3/ 2 sale gimnastyczne i siłownia. 

4/ Sala gimnastyki korekcyjnej. 

5/ Gabinet pedagoga szkolnego. 

6/ Świetlica szkolna. 

7/ Teren rekreacyjno-sportowy. 

8/ Miasteczko Ruchu Drogowego. 

9/ Radiowęzeł. 

10/ Gabinet medyczny. 

11/ Pokój Nauczycieli. 

Pkt 2. Zasady funkcjonowania niektórych pomieszczeń określają regulaminy stanowiące odrębną 

dokumentację. 

Pkt 3. W szkole nie zorganizowano stołówki. 

 

§ 45 

Zakres pracy biblioteki szkolnej 

 
Pkt 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

Pkt 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice. 

Pkt 3. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły, który: 

1/ Zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz 

środki finansowe na jej działalność. 

2/ Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę. 

3/ Wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów. 

4/ Zatwierdza regulamin biblioteki. 

5/ Zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy. 

Pkt 4. Nauczyciele i wychowawcy współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania 

i rozwijania zainteresowań czytelniczych. 

Pkt 5. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. 

Pkt 6. Biblioteka szkolna: 

1/ Służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

2/ Rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów; kształtuje ich kulturę 

czytelniczą. 

3/ Współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej. 

4/ Przygotowuje uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji 

oraz bibliotek. 

5/ Wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły. 

6/ Wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Pkt 7. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 

1/ Praca pedagogiczna: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej biblioteki, jej zbiorów 

i czytelnictwa, 

c) udzielanie porad w doborze lektury, 

d) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, 
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e) współpraca z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych, 

f) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa. 

2/ Praca organizacyjno-techniczna: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencja i opracowanie zbiorów, 

c) selekcja zbiorów, 

d) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi,  kartoteki, 

teczki tematyczne), 

e) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością, 

f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

g) sposób udostępniania darmowych podręczników określa regulamin wypożyczeń. 

 

§ 46 

Zasady pracy świetlicy szkolnej 

 

Pkt 1. W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określają obowiązujące  

w tym zakresie przepisy.  

Pkt 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci klas I – III, które muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców i z klas IV – V w sytuacjach 

wyjątkowych. 

Pkt 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszeń składanych przez rodziców lub 

opiekunów.  

Pkt 4. Czas pracy świetlicy określa jej regulamin.  

Pkt 5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo – opiekuńcze.  

Pkt 6. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy dydaktycznej i wychowawczej. 

Pkt 7. Bezpośredni nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje wicedyrektor szkoły.  

Pkt 8. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych i innych dni 

wolnych od zajęć dydaktycznych.  

Pkt 9. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za:  

1/ Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy. 

2/ Prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. 

3/ Aktualny wystrój świetlicy. 

4/ Współpracę z rodzicami. 

5/ Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy. 

Pkt 10. Dokumentacja świetlicy zawiera:  

1/ Roczny plan pracy. 

2/ Dzienniki zajęć. 

3/ Regulamin świetlicy. 

4/ Ramowy rozkład dnia. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 47 

Dokumentacja szkoły 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 48 

Procedura postępowania w przypadku nanoszenia zmian w Statucie Szkoły 

Pkt 1. Projekt zmian w Statucie przygotowuje zespół (będący reprezentacją Rady Pedagogicznej) 

powołany przez Dyrektora Szkoły. W pracach w/w zespołu mogą uczestniczyć 

przedstawiciele innych organów szkoły.  

Pkt 2. Projekt zmiany Statutu Szkoły, przed podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną o jego 

przyjęciu, można przedłożyć władzom samorządowym w celu zaopiniowania w kwestiach 

należących do ich kompetencji oraz Kuratorowi Oświaty w celu sprawdzenia zgodności 

projektu z prawem. 

Pkt 3. Propozycje zmian w Statucie Szkoły powinny być zgłaszane przez organa szkoły 

bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

Pkt 4. Zmiany w Statucie Szkoły będą wprowadzane i zatwierdzane w formie uchwały przez 

Radę Pedagogiczną, a w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Radą Rodziców 

i Radą Samorządu Uczniowskiego. 

Pkt 5. Wszystkie aspekty działalności szkoły nie ujęte w niniejszym Statucie muszą być zgodne 

z aktami prawnymi wyższej rangi. 

Pkt 6. Jeżeli po zmianie przepisów w aktach wyższego rzędu wymagane będzie wniesienie 

zmian w niniejszym Statucie, to odpowiada za to Dyrektor Szkoły z zachowaniem 

właściwej procedury. 

§ 49 

Dostępność Statutu 

Pkt 1. Statut Szkoły jest dokumentem jawnym. 

Pkt 2. Dyrektor Szkoły zapewnia wszystkim członkom społeczności szkolnej możliwość 

zapoznania się ze Statutem. 

Pkt 3.  Statut jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej. 
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§ 50 

Zatwierdzenie Statutu Szkoły 

Statut Szkoły został ustanowiony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 6/15/16 z dnia 

22.09.2015r. i wchodzi w życie z dniem 23.09.2015r. 

 

 

§ 51 

 
Z chwilą obowiązywania nowego statutu traci moc Statut Szkoły przyjęty uchwałą nr 8/06/07 

Rady Pedagogicznej z dnia  27.06.2007r.  

 

 

 

 


