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ROZDZIAŁ 1. 

 
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

 
§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Bełżycach jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Tadeusza Kościuszki 148 i ul. Szkolnej 4. 

3. Szkoła nosi numer 2. 

4. Szkole nadane zostało imię Królowej Jadwigi. 

5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w 
Bełżycach i jest używana w pełnym brzmieniu. Nazwa Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Królowej Jadwigi używana jest w pełnym brzmieniu, zarówno na pieczęciach, jak i 
stemplach. 
6. Szkołę prowadzi Gmina Bełżyce. Siedzibą organu prowadzącego jest budynek 
przy ul. Lubelskiej 3 w Bełżycach. 
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubelski Kurator 
Oświaty w Lublinie. 

 
 

§ 2. 

1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi 8 lat. 

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do 
korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej. 
3. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 2, z początkiem roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. 
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne. 

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej potwierdza uzyskanie 
wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 
 
 
 
§ 3. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 



 

§ 4. 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej 
Jadwigi; 
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Bełżycach; 
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 
szkoły; 
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Bełżyce; 

6) organie nadzorującym- należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora 
Oświaty. 

 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 2. 
 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 
 

 
§ 5. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz 
uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program 
wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb środowiska. 

 
 

§ 6. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z 
punktu widzenia dydaktycznego; 
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

2.a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 

2.b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców. 



 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach 
zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych; 

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I –III szkoły podstawowej; 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV –VIII szkoły podstawowej; 

4) (uchylony) 
 
§ 7. 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny 
rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Zadaniami szkoły są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 
regionalnej i etnicznej; 
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 
innych osób; 
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i 

przedsiębiorczość; 
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 
argumentowania i wnioskowania; 
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 
zrozumieć świat; 
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 
dalszej edukacji; 
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz 
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy; 
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w 
procesie dalszego kształcenia; 
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od 
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 
świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających 
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego; 
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia; 



 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, 
najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i 
technicznego; 
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 
wartościowych celów; 
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka; 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i 
narodowej; 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami 
i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu; 
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i 

innych; 
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych; 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i 
zdrowia; 
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność 
fizyczną i właściwą postawę ciała; 
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, 
zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej; 
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i 
in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy; 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych 
wychowawczo; 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej 
odrębności; 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 
właściwego stosunku; 
19) rozwijanie umiejętności asertywnych; 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, 
demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących 
w relacjach międzyludzkich; 
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców 
życia rodzinnego; 
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w 
życiu szkolnym i prywatnym; 
25) integrację uczniów niepełnosprawnych; 

26) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych 
postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych; 
27) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. 

 
 

§ 8. 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem 
optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 



 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na 
pierwszym etapie edukacyjnym; 
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły oraz 
wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka przedszkolnego i przygotowanie go 
do nauki w szkole, 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole; 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć 
specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej; 
5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami 
poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Bełżycach, Sądem 
Rodzinnym w Opolu Lubelskim, Rodziną Szkół im. Królowej Jadwigi, Policją, 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełżycach i innymi organizacjami i 
stowarzyszeniami wspierającymi szkołę m.in. PCK 
7) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane zgodnie z 
rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r.  

 
 
 

§ 9. 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili 
wejścia uczniów do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole/oddziałach przedszkolnych 
opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich; 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą i 
innych zajęciach; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 
zajęciami i po zajęciach lekcyjnych; 
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp; 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do 
wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych; 
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie 
komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej; 
9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu 
szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości; 

10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej 
uczniów; 

11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia; 

12) nadzór monitoringu wizyjnego w budynku i na terenie szkoły; 
13a. funkcjonowanie monitoringu reguluje odrębny regulamin. 
13) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści w 

Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w 
szczególności instalowanie i aktualizowanie oprogramowań zabezpieczających; 
14) zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu pielęgniarki; 

15) reagowanie przez wszystkich pracowników szkoły na wszelkie dostrzeżone 
sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 
16) zwracanie uwagi przez wszystkich pracowników szkoły na osoby obce 
wchodzące na teren szkoły. 



 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę 
poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): 
1) na 20 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z 
publicznych środków lokomocji; 
2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub 
udaje się poza miasto; 
3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania 
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 
ich prawidłowego rozwoju, m.in. poprzez zainstalowanie oprogramowania 
zabezpieczającego. 

4. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia  gorącego posiłku w czasie 
pobytu w szkole. 

5. Zasady korzystania z jadalni i zamawiania posiłków reguluje odrębny regulamin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ 3. 
 
 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 
§ 10. 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z 
zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Lubelski Kurator Oświaty. 
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 
administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach 
dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 
4. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia 
dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania 
demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. 



 

5. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 
kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 
ze statutu i planów pracy szkoły. 
6. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile 
zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
podjęcia decyzji. 
7. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w 
ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. 
Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub 
podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 
8. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, 
po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 
9. Konflikty miedzy dyrektorem a innymi organami szkoły rozstrzygają organy 

nadzorujące. 
 
 

 

Dyrektor szkoły 
 
 

 
§ 11. 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest 
przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady 
pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich 
członków Rady Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły; 
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 
wewnątrz szkoły; 
3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 
i podnoszenia kwalifikacji; 
4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 
w szkole; 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i zapewnienie 
warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 
stanowiących; 
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 



 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII 
SP, 

9) stwarzanie warunków 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 i opiekuńczej szkoły; 
10) występowanie do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 
ucznia do innej szkoły; 
11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły; 
12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach 
jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza 
szkołą oraz określenie warunków jego spełniania; 
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w 
obwodzie szkoły podstawowej; 
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli 
programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 
ćwiczeniowych; 
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego; 
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania, takiego nauczania; 
19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 
uczniów i nauczycielom; 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i 
oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć; 
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia; 
23) współpraca z pielęgniarką, lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę 
zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer 
PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 
23a. wyrażenie zgody, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego podczas 
transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu 
do czasu przybycia rodziców, na obecność pielęgniarki środowiska nauczania i 
wychowania albo higienistki szkolnej albo opiekuna faktycznego. 
23b. Zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na 
temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub 
niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów 
4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
Kodeks pracy należy w szczególności: 
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole 
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły; 
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar 
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 



 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły 
mających status pracowników samorządowych; 
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole; 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły; 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 
zawodowym; 
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę; 
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu 
wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego; 
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte 
postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka; 
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie 
ustalonym ustawą o związkach zawodowych; 
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z 
ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z 
właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w 
szkole. 

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 
 
 
 
 
 
 

 
Rada Pedagogiczna 

 
 
 
 

§ 12 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W 
zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby  



 

zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady 
pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 
celu doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień; 
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 
kierowniczych w szkole; 
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub 
program nauczania; 
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w 
szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 
ćwiczeniowych; 
9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił 
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił; 
10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala 
statut lub jego zmiany. 
6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego 
szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej 
funkcji kierowniczej w szkole. 
7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 
dokumentem. 
8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej połowy jej członków 



 

 
 

Samorząd Uczniowski 
 
 

§ 13. 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu 
jest rada samorządu uczniowskiego. 
2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa 
regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i 
powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w 
sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 
szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w 
sprawach dotyczących 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 nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 
 

 
Rada Rodziców 

 
 

§ 14. 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 
dokumentem. 

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

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 
profilaktycznego; 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 



 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 
ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed 
dopuszczeniem ich do użytku w szkole; 
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 
dyrektora. 

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
6. Rada rodziców pracuje w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny 
ze statutem. 

7. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 
 
 

 
ROZDZIAŁ 4. 

 
 
 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
 

 
§ 15. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów określonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale szkolnym nie powinna przekraczać 30 uczniów. 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w 
oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach 
określonych ustawą Prawo oświatowe – nie więcej niż 27. 

3a. W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych do oddziału klasy I, II, lub III ucznia zamieszkałego w 
obwodzie tej szkoły , dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej , może 
podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego jeśli liczba uczniów jest 
zwiększona ponad 2 
3b.Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o dwóch uczniów. 

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 25, 27 lub 30 uczniów, 
podziału na grupy dokonuje się za zgodą organu prowadzącego. 

6. W szkole  organizowane są  oddziały przygotowawcze dla uczniów niebędących 
obywatelami polskimi oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali 
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 
7.Dyrektor szkoły, powołuje zespół kwalifikujący uczniów do oddziału 
przygotowawczego. 
8.W skład  zespołu kwalifikującego wchodzi dwóch nauczycieli i pedagog. 
9.Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w 
szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do 



 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów. 
10.W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach 
łączonych odpowiednio dla klas: I-III, IV-VI, VII-VIII. 
11.Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale 
przygotowawczym, podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy oddziału 
przygotowawczego. 
 
 

§ 16. 

1. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy 
psychologiczno –pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach; 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 
pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
 
 

 
§ 17. 

1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny, zawierający w szczególności: 
1) zakres i sposób wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w 
szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 
uczniem; 
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 
pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz 
rodziny, dzieci i młodzieży, 
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia, a także: 

5.a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

5.b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane 
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia , 



 

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 
niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 
wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb; 
8) zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie 
liczącej do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych 
ocen funkcjonowania ucznia. 

 
 
 
 
 

§ 18. 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia
 dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie: 

a. kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym; 

b. klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie 
edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 
tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej 
dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania 
zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny 
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem 
nauczania. 

6. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i 
przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury zewnętrznej 
lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej 
zdrowiu uczniów, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 
nadzwyczajnego innego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 
dyrektor szkoły zawiesza  zajęcia na czas określony i w przypadku okresu powyżej 
dwóch dni organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość.  
7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane 

będą z wykorzystaniem: 
a) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych 
udostępnionych i rekomendowanych przez MEiN, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

c) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez 
nauczyciela, w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń, 

 
8. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie: 



 

a) za pośrednictwem platformy G Suite, dziennika elektronicznego oraz strony 
Internetowej szkoły, 

b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

c) drogą mailową 
 
9. Nauczanie zdalne odbywać się będzie  zgodnie z  ustalonym, obowiązującym planem 

lekcji. 

10. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg planów nauczania, z 
możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na 
odległość. 

11. Nauczyciele planując jednostkę lekcyjną oraz dobierając metody i formy pracy 
uwzględniają  przepisy bhp, a także  potrzeby ograniczenia psychofizyczne 
uczniów. 

12. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na lekcji on-line. Jeśli uczeń nie może 
uczestniczyć w zajęciach rodzic powinien na bieżąco poinformować o tym fakcie 
nauczyciela dostępną drogą kontaktu oraz uzgodnić dalszy plan działania w celu 
zaliczenia realizacji zajęć zdalnych.  

13. Pozostałe warunki przebiegu nauczania zdalnego regulują: Regulamin edukacji 
zdalnej i Regulamin pracy zdalnej. 

 

 
 
 

§ 19. 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe i
 edukacyjne uczniów, oraz czynniki środowiskowe szkoła organizuje 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 
2. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej określają przepisy oświatowe. 

 
 
 

§ 20. 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym 
oddziale. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, 
aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku 
szkolnego. 

 
 
 

§ 21. 



 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra 
właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z 
uwzględnieniem planu nauczania. 
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji 
szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, 
ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

 
 
 

§ 22. 

1. Religia i etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla 
uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. 
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być 
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniom nie korzystającym z lekcji religii i etyki szkoła zapewnia opiekę. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich 
uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania 
na 7 dni wcześniej. 
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do 
średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z 
zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym 
terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii. 

 

 

 

§ 23. 

1. Dla  wszystkich  uczniów  klas  IV-VIII  organizowane  są  zajęcia  edukacyjne 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi 
szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w 
zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w szkole. 
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
6. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie na świadectwach 
szkolnych i w arkuszach ocen odnotowuje się w części „Inne zajęcia”. W miejscu 
przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się odpowiednio 

„uczestniczył” lub „uczestniczyła”. 
 
 
 



 

§ 24. 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli 
na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 
między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi 
nauczycielami a szkołą wyższą. 

 
 
 

§ 25. 

1. Szkoła prowadzi bibliotekę. 

2. Biblioteka szkolna jest centrum dydaktyczno-informacyjnym dla uczniów, ich 
rodziców i nauczycieli. 

3. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, wspiera 
doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 
samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 

4. Kierunkami pracy biblioteki jest: 

1) zaspakajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i 
informacyjnych; 

2) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie edukacji czytelniczej i 
medialnej uczniów; 
3) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z planu pracy szkoły, w 
tym 

4) programów nauczania, wychowania i profilaktyki oraz w pracy twórczej; 

5) pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianie umiejętności 
przetwarzania i przyswajaniu informacji, w zależności od jej formy, środka 
przekazu, kanału komunikacyjnego; 
6) szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji 
są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego 
uczestnictwa obywatela w życiu społecznym; 

7) współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej. 

5. Zbiory biblioteki tworzą: 

1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, 
lektury zgodne z kanonem lektur, literaturę naukową i popularnonaukową, 
beletrystyka; 

2) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla uczniów; 

3) przepisy oświatowe i szkolne; 

4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów; 

5) płyty CD; 

6) kasety wideo; 

7) inne pomoce dydaktyczne w miarę miejsca i potrzeb. 

6. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji w tym: 

1.a) udostępnianie zbiorów w bibliotece, kompletów podręczników do pracowni, 
klas, świetlicy, 



 

1.b) prowadzenie działalność informacyjnej wizualnej i audiowizualnej zbiorów i 
czytelnictwa, 

1.c) udzielanie porad w doborze lektury, 

1.d) organizowanie pracy zespołu uczniów współpracującego z biblioteką, 

1.e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

1.f) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną, w tym:udostępnianie nauczycielom pomocy dydaktycznych w 
postaci multimedialnych programów edukacyjnych, 

1.g) realizacja zajęć z zakresu edukacji czytelniczej z wykorzystaniem narzędzi 
IT, 

1.h) wykorzystanie w pracy z uczniami zasobów Internetu, 

1.i) udzielanie instruktażu uczniom korzystającym w bibliotece z komputera z 
dostępem do Internetu podczas ich pracy związanej ze zbieraniem, 
przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczeniem i 
prezentowaniem informacji, 

2) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 
wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, w tym: 

2.a) informowanie uczniów i ich rodziców o stanie czytelnictwa, 

2.b) organizowanie konkursów czytelniczych oraz konkursów zachęcających do 
korzystania z biblioteki, 

2.c) organizowanie spotkań autorskich, 

2.d) zachęcanie do udziału w imprezach kulturalnych i czytelniczych, 

2.e) propagowanie form wizualnych promujących czytelnictwo, 

3) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 
społeczną: 

3.a) organizowanie wystaw tematycznych, 

3.b) udział w wydarzeniach kulturalnych – wycieczki do kina, teatru, muzeum, 

3.c) upowszechnianie informacji o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

3.d) współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych, 

4) współpraca z innymi bibliotekami, w tym: 

4.a) wymiana wiedzy i doświadczeń – udział w szkoleniach i warsztatach, 

4.b) popularyzacja na terenie szkoły oferty czytelniczo-edukacyjnej innych 
bibliotek, 
4.c) współorganizowanie z innymi bibliotekami spotkań literackich i imprez 
czytelniczych, 
4.d) współorganizowanie z innymi bibliotekami tematycznych lekcji 
bibliotecznych, 
5) współpraca z nauczycielami, w tym: 

5.a) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

5.b) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,



 

5.c) wspieranie nauczycieli w organizacji konkursów oraz uroczystości szkolnych 
i pozaszkolnych, 
5.d) współpraca z nauczycielami w zakresie realizacji edukacji czytelniczej i 
medialnej, 
6) współpraca z rodzicami, w tym: 

6.a) udostępnianie rodzicom księgozbioru, 

6.b) udostępnianie rodzicom informatorów związanych z egzaminami 
zewnętrznymi, 
6.c) udostępnianie rodzicom dokumentów szkolnych (statut, wewnątrzszkolne 
ocenianie, procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, procedury 
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.), 

6.d) wspieranie przez radę rodziców działalności biblioteki, 

7) czynności organizacyjno-techniczne, w tym: 

7.a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły, 

7.b) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7.c) przeprowadzenie selekcji zbiorów (przy współudziale nauczycieli), 

7.d) opracowywanie zbiorów, 

7.e) prowadzenie katalogów : alfabetyczny, rzeczowy i zbiorów specjalnych ( wg 
aktualnych norm ), 
7.f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystykę, pomiar aktywności 
czytelniczej uczniów, 
7.g) planowanie pracy biblioteki ( plan długoterminowy i roczny ), składanie 
rocznych sprawozdań, 

7. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą 
skontrum na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 
ust. 6 ustawy o bibliotekach. 

8. Ustala się następujące prawa i obowiązki czytelników: 

1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

1.a) uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni, 

1.b) nauczyciele, 

1.c) inni pracownicy szkoły, 

2) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki, 

3) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory. 

w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, jak również innych materiałów, 
czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną – uznaną przez 
bibliotekarza za równowartościową, wszystkie wypożyczone materiały powinny 
być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, 

9. W sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę 
bibliotekarz współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów. 

10. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być 
przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

 
 
 



 

§ 26. 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które przebywają dłużej w szkole ze 
względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne 
okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki. 
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych 
przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej 
działalności szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. 

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów. 

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej. 

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji 
pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym 
dokumentem. 

 
 
 

§ 27. 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

1) sale lekcyjne do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę; 

3) sale do zajęć świetlicowych; 

4) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

5) salę gimnastyczną wraz z zapleczem; 

6) pomieszczenia sanitarno-higieniczne i szatnie; 

7) salę zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych; 

8) boiska szkolne. 

9) gabinet pedagoga szkolnego 

10)  jadalnię 
 
 
 

 
 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 
§ 28. 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana 
jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 



 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 
bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 
dobrowolny. 
3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 
ucznia w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu 
szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 
przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno- 
terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze 
resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i 
rodziców; 
8) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 
programu wychowawczo-profilaktycznego; 
9) wspieraniu uczniów, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 
zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 
edukacyjne dzieci; 
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom; 
12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych; 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 
wynika w szczególności z: 

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 



 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły/przedszkola; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole 
specjaliści; 

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia; 

8) pracownik socjalny; 

9) asystent rodziny; 

10) kurator sądowy; 

11) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i 
młodzieży. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej, w szczególności: 

2.a) pedagog, 

2.b) logopeda, 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego 
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia 
i jego potrzeb; 

2) stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 
zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu 
organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą 
to być: 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;  



 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o 
charakterze terapeutycznym; 
5) zajęcia logopedyczne; 

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

7) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 

9. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to: 

1) porady i konsultacje i warsztaty dla uczniów – udzielane i prowadzone przez 
pedagoga szkolnego; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców; 

3) warsztaty dla uczniów w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 
organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na 
podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w 
szczególności ze względu na stan zdrowia mają ograniczone możliwości 
uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

10. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole organizowana jest zgodnie z 
Procedurą udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach. 
11. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu 
rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń 
sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 
uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów; 

6) udział w opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia 
efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole; 

7) udział w ocenie efektywność świadczenia pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej i planowaniu dalszych działań oraz zebraniach organizowanych 
przez wychowawcę; 

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno pedagogicznej 

9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; 

10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych 



 

12) współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu 
zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany 
doświadczeń i komunikowania postępów ucznia; 

13) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej; 

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z 
wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i 
instytucji pomocowych; 

15) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej 
pomocy. 

 
 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 
 
 

 
§ 29. 

1.W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub 
niedostosowaniem społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny 
i środki dydaktyczne; realizację programów nauczania dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 
3) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości 
organizacyjnych szkoły; 
4) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do 
potrzeb; 
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o 
potrzebie kształcenia specjalnego. 

4. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor 
szkoły, na wniosek rodziców, może przedłużyć naukę w szkole podstawowej do 
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok 
życia. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą 
słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca 
danego etapu edukacyjnego. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu 
edukacyjnego. 

7. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne zgodnie 



 

z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 
rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi po 2 godziny tygodniowo na 
ucznia. 

8. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym 
planie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

9. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując 

ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej 
dwóch dniach. 

10. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym; 

4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu. 

11. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo 
nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym tj. nauczycieli 
wspomagających. 

12. Nauczyciele, o których mowa w ust. 11: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 
z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programie; 
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę 
wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w 
programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 
nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym. 
5) przewodniczą zespołowi nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 
uczniem niepełnosprawnym, w tym w opracowaniu indywidualnego programu 
edukacyjno – terapeutycznego 
13. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem  społecznym,  wyznacza 
zajęcia edukacyjne   oraz  zintegrowane  działania  i  zajęcia,  określone  w 

programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których 
mowa w ust. 11, lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 
14. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 
egzaminu ósmoklasisty

 
do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając 
posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia 



 

specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania 
warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym 
przeprowadzany jest egzamin. 
15. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 13 należy do obowiązków 
przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
16. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół nauczycieli uczących i specjalistów, 
któremu przewodniczy nauczyciel wspomagający lub wychowawca, na podstawie 
orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres 
wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę 
i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we 
współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
17. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki 
został opracowany poprzedni program. 
18. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z 
programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z 
uczniem; 
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku: 
2.a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 
 

2.b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o 
charakterze resocjalizacyjnym, 

2.c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań 
o charakterze socjoterapeutycznym, 

2.d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym 
poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 
rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji 
zadań; 
7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 

5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba. 
19. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego 
programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Wychowawca klasy 
lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły zawiadamia rodziców o terminie 
zebrania zespołu poprzez dokonanie wpisu w dzienniku elektronicznym. 

20. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia. 



 

W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu zespołu, rodzice są niezwłocznie 
zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania 
pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których 
poszczególne formy będą realizowane. 

22. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę 
wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na 
realizację tych form. 

23. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany 
Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego 
treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. 

 
 

§ 30. 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach 
oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem: 
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog. 
 
 

 
§ 31. 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 
stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, 
wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 
warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej 
i rady rodziców. 

 
 

§ 32. 

1. W szkole mogą być prowadzone eksperymenty pedagogiczne czyli modyfikacja 
istniejących lub wdrożenie 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. Celem eksperymentu 
pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie kompetencji 
i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. 

2. Innowacje lub eksperymenty obejmują:



 

- zajęcia edukacyjne (całość lub część); 

- szkołę (całą lub część – grupę, klasę); 

- przedszkole (wszystkie dzieci lub ich część – grupę). 

3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu możliwe jest po zapewnieniu 
odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych. 

4. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole wymaga zgody ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania 

5. Wniosek dotyczący rozpoczęcia eksperymentu powinien być złożony do 31 marca 
roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego 
eksperymentu przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej i 
po uzyskaniu opinii rady rodziców za pośrednictwem kuratora oświaty. 

6. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej. 

7. Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych 
środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący 
szkołę zgody na finansowanie planowanych działań 

8. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje 
bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 
wychowania, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór 
pedagogiczny sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego 
wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem tego 
eksperymentu. 

9. Uczestnictwo nauczycieli w innowacjach jest dobrowolne, nauczyciele 
uczestniczący w innowacji potwierdzają swój udział pisemnie. 

10. Autor innowacji (zespół autorski) dokonuje opracowania opisu zasad innowacji 
obejmującego w szczególności: celowość prowadzenia innowacji, tematykę, 
sposób realizacji, zakres innowacji, czas trwania, zasady ewaluacji, z 
uwzględnieniem przewidywanych efektów innowacji, sposób ewaluacji i 
przedstawia opis zasad innowacji radzie pedagogicznej najpóźniej do 31 sierpnia 
poprzedzającego rok szkolny. 

11. W przypadku innowacji pedagogicznej wymagającej przyznania na jej realizację 
dodatkowych środków budżetowych dyrektor szkoły występuje do organu 
prowadzącego o pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań. 

12. Po zakończeniu wdrażania innowacji pedagogicznej nauczyciel przeprowadza jej 
ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia w formie pisemnej do protokołu rady 
pedagogicznej. 

13. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności 
organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, za zgoda dyrektora szkoły, po uprzednim 
uzgodnieniu warunków jej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 
pedagogicznej. 

14. Szkoła może udostępniać pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz 
instytucji zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie z umową 
między stronami tylko wtedy gdy ich działalność nie zakłóca działalności szkoły. 

 
 

§ 33. 

1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 



 

2. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację 
działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru 
kierunku kształcenia i zawodu. 

2.a Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami i innymi nauczycielami 
opracowuje na każdy rok szkolny Program realizacji doradztwa zawodowego. W 
terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor zatwierdza Program po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Celem szkolnego doradztwa zawodowego jest pomoc w rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów 
ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych, a w 
szczególności: 

1)  W oddziale przedszkolnym wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi 
zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. 

2) W klasach I – VI zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie 
pozytywnych postaw wobec edukacji i pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i 
rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

3) W klasach VII – VIII doradztwo zawodowe ma na celu wspieranie uczniów w 
procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 
etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i 
predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku 
pracy.  
4. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego: 

1) Kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, 
rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, zapoznanie uczniów z 
wybranymi zawodami, wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno- 
zawodowej;  
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego systemu 
Doradztwa Zawodowego; 

4) w zakresie współpracy z rodzicami: 

4.a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

4.b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

4.c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

4.d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa 
zawodowego. 

5. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

1) W oddziałach przedszkolnych zgodnie z przyjętymi programami wychowania 
przedszkolnego, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, na zajęciach grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w 
wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym; 
2) pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji 
realizowanych na zajęciach z wychowawcą (godzinach wychowawczych); 
3) spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów; 

4) wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy i instytucji kształcących; 

5) konkursów; 

6) udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia, 
zawodu planowania dalszej kariery zawodowej; 



 

7) udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli; 

8) wizyty w szkołach ponadpodstawowych, 

9) artykułów na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury 
dla uczniów); 

10) wywiadów i spotkań z absolwentami (w tym badania losów absolwentów). 

6. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej; 

2) poznawanie siebie, zawodów; 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia; 

4) indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły; 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów; 

7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

7. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) dyrektora 

2) wychowawców; 

3) nauczycieli przedmiotu; 

4) pedagoga szkolnego; 

5) specjalistów 

6) bibliotekarzy; 

7) nauczycieli wychowawców na świetlicy szkolnej 

8) pielęgniarkę szkolną 

9) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,, Mobilnego Centrum Informacji 
Zawodowej); 
10) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania 
wyborów zawodowo-edukacyjnych. oraz specyfikę poszczególnych zawodów, 

8. Działania związane z doradztwem zawodowym kierowane są do uczniów, rodziców 
i nauczycieli 
9. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego w szkole realizuje pedagog. 

Do jego zadań należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 
edukacyjne i zawodowe, opracowanie na każdy rok szkolny Programu realizacji 
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz pomoc w planowaniu 
kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i 
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 
uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów; 
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i 
placówkę; 



 

5) współpraca  z innymi nauczycielami w tworzeniu  i  zapewnieniu 
ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
 
 

Wolontariat 
 
 
 
 

§ 34. 

1. Szkoła, w celu kształtowania u uczniów postaw prospołecznych, prowadzi 
działania z zakresu wolontariatu. 
2. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność ukierunkowana 
na pomoc osobom potrzebującym. 

3. Działalność wolontariatu realizują: Akademia Wolontariatu, Szkolne Koło PCK oraz 
Samorząd Uczniowski. Działalność w obrębie wyżej wymienionych planują i 
koordynują nauczyciele, ich opiekunowie. 

4. Wolontariusze rekrutowani są spośród uczniów szkoły. 

5. Praca wolontariusza odnotowana jest na świadectwie ucznia w szczególnych 
osiągnięciach „aktywna praca w wolontariacie szkolnym w roku szkolnym….” 
6. Szczegółowe zasady działania wolontariatu w szkole określa regulamin 
wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

 
 
 

 
ROZDZIAŁ 5. 

 
 
 
 

 
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNICKÓW 
SZKOŁY 

 
 
 
§ 35. 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 
niepedagogicznych. 



 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a 
pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach 
samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca. 

4. Kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły 
określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 

§ 36. ( uchylony) 
 
 
 

Wychowawca klasy 
 
 

 
§ 37. 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się 
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

2.a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół 
uczniowski, 

2.b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 
wychowawcy; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i 
koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

4.a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

4.b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 
wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

4.c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 
 
 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami 
świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 
zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 
6) planuje i dokumentuje realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej na 

poziomie klasy  
7) realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego  

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 



 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 
wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 
szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki 
dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 
4) kształtowanie osobowości ucznia; 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 
pielęgniarką; 
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i 

socjalnej; 
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo; 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z 
jego możliwościami i zainteresowaniami; 
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie 
przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego; 
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

ucznia; 
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w 
różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach 
szkolnych; 
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 
czystość na terenie klasy, szkoły; 

14) właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 
niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w 
porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i 
rodzicami ucznia; 
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie 
niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią; 
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 
zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 
szkolnych, problemach wychowawczych; 
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 
Zarządzeniami dyrektora szkoły; 
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z 
zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 
planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, 
harmonogramu imprez klasowych i szkolnych; 
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów; 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, 
metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach 
edukacyjnych od dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji 
wspomagających szkołę. 
5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w 
następujących przypadkach: 



 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela, wychowawcy, oddziałowej rady 
rodziców działającej w imieniu wszystkich rodziców; 
2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami 

wychowawczymi. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w 
tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego 
miesiąca. 
6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z 
udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora 
szkoły, którego decyzja jest ostateczna. 

 
 

Nauczyciel 
 
 
 
 

§ 38. 

1. Nauczyciel w 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, w 
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 
opiekuńczą. 
3. Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania; 

3) właściwie organizować proces nauczania; 

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym 
systemem oceniania; 

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy; 

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych 
oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń 
dyrektora szkoły w tym zakresie; 
7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie 
informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności; 
8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów; 

9) indywidualizować proces nauczania; 

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, realizować pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, ewentualnie także w innych 
formach; 

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły; 
uczestniczyć w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty 

 
 



 

Pedagog 
 
 

 
§ 39. 

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 
niepowodzeń szkolnych; 
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb; 
3) koordynowanie szkolnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

 

organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z 
udziałem rodziców i nauczycieli’ 
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z 
programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) pełnienie funkcji szkolnego doradcy zawodowego, w tym planowanie i 
koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i 
nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
6) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 
realizującym indywidualny program lub tok nauki; 
8) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły i jego ewaluacji; 
9) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, 
wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
10) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym 
społecznie; 

11) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach i 
poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących; 
12) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 
opiekuńczo- wychowawczymi; 

 

 Pedagog specjalny 

§ 39a 
1.  Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 
1)współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz 
uczniami w:  



 

-rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia 
aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły; 
-prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
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; 
-rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 
-określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia;  
2)współpraca z zespołem, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;  
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 
 -rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,  
- udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
- dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
- doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 
nauczycielom; 
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami 
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 Psycholog 

§ 39b 
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 
uczniów 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 celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 
ucznia w życiu szkoły; 
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb; 



 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, 
szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w: 
a) 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  
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
 

 
Logopeda 

 
 

 
§ 40. 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników - 
organizowanie pomocy logopedycznej; 
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy; 
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem 
ucznia; 
6) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, 
wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

7) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji; 

8) kształtowanie prawidłowej mowy w szkole. 
 
 

 
Bibliotekarz 

 
 

 
§ 41. 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 



 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjną; 
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 
społeczną; 
5) udzielanie informacji bibliotecznych; 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego; 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 
 
 

 
Nauczyciel świetlicy 

 
 

 
§ 42. 

1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania: 

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców; 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej; 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką; 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego; 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla 
wykazania ich zamiłowań i uzdolnień; 
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze; 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz 
dbałości o zachowanie zdrowia; 
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 
 

 
Pielęgniarka szkolna 

 
 

 
§ 43. 

1. Pielęgniarka szkolna w miejscu wychowania i nauczania sprawuje opiekę 
zdrowotną nad uczniami szkoły w celu udzielania im pomocy przedlekarskiej. Do 
jej zadań należy: 



 

1) powiadamianie rodziców o terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej i profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami; 
2) powiadamianie o możliwościach kontaktowania się w związku ze sprawowaną 
opieką zdrowotną nad uczniami; 
3) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach. 
4) Na wniosek dyrektora przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i 
promocji zdrowia uczniów na zebraniach rady pedagogicznej, z zachowaniem 
prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów, 

 
2. Pielęgniarkę zatrudnia Dyrektor ZOZ w Bełżycach oraz ustala terminy 
dyżurowania w szkole. 

 
 

Pracownicy niepedagogiczni 
 
 

 
§ 44. 

1. Szkoła zatrudnia: 

1) pracowników administracji: głównego księgowego, sekretarza, pomoc 
administracyjną i operatora sprzętu audiowizualnego; 
2) pracowników obsługi: sprzątaczki, konserwatora, woźnego, opiekuna dzieci i 
młodzieży na przejściu przez jezdnie i w autobusie szkolnym; 

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do 
wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków 
opracowanym przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie 
szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt 
osobowych pracowników. 

4. Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

2) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz 
udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu szkoły, o ile prawo tego 
nie zabrania; 

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 
zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

7) sumienne i staranne wykonywanie poleceń dyrektora szkoły. 
 
 

 
Zespoły nauczycielskie 

 
 



 

 
§ 45. 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub zadaniowe. 

1) Zespoły nauczycieli może powołać dyrektor szkoły na czas określony lub 
nieokreślony; 
2) Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora 
szkoły na wniosek tego zespołu; 

3) Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do 
realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i 
pracowników szkoły; 
4) W pracach powołanych zespołów mogą brać udział również osoby niebędące 
pracownikami szkoły; 
5) Powołany zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku 
szkolnym; 

6) Plan pracy każdego zespołu zatwierdza dyrektor szkoły; 

7) Podsumowanie pracy powołanych w danym roku zespołów odbywa się podczas 
ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej. 

3. W szkole działa zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Zespoły powoływane są każdorazowo przed nowym rokiem szkolnym, również na 
wniosek nauczycieli. 

 
 

ROZDZIAŁ 6. 
 
 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z 

RODZICAMI 
 
 

 
§ 46. 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać 
wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego 
i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 
3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 
szkolnych;



 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o 
realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku 
szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 
a przebywającego czasowo za granicą); 
5) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie 
zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do 
zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu, 
6) rodzice uczniów I etapu edukacyjnego są zobowiązani do zapewnienia opieki w 
drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 
7) rodzice uczniów są zobowiązani do pisemnego poinformowania nauczyciela o 
osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły. 

 
 

§ 47. 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców; 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu 
rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich 
upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 
zwolnienia ucznia jest dyrektor. 

 
 

§ 48. 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej 
współpracy rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i 
rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych 
spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania). 
2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy/oddziału przedszkolnego; 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym 
przez regulamin rady rodziców. 
4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora 
szkoły o zmianę wychowawcy klasy /oddziału przedszkolnego. 

 
 



 

 

 
ROZDZIAŁ 7. 

 
 
 
 

 
UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 
§ 49. 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie 
zgłoszenia rodziców. 
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy 
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. 

 
 
 

 
Prawa ucznia 

§ 50. 

1. Uczeń ma także prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju; 
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej; 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli 
postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i 
zachowania; 
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym; 
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i 

uzdolnienia; 



 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w 
nauce; 

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w 
czasie przewozu do szkoły; 
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie 
zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły; 
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne 
prawo wyborcze); 

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 
wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych 
powyżej podstawowych praw uczniów; 
18) pomocy materialnej. 

 
 

 
§ 51. 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy; 

2) pedagoga szkolnego; 

3) dyrektora szkoły. 

2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia. 
 
 

 
Obowiązki ucznia 

 
 

 
§ 52. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i 
stosownych regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka; 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z 
planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń 
zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają; 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

3.a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

3.b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

3.c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 



 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac 
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu; 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne; 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu 
stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez 
rodziców, w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy 
oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o 
usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy; 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności; 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu; 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

10) dbania o piękno mowy ojczystej; 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

12.a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

12.b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

12.c) szanować poglądy i przekonania innych, 

12.d) szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

12.e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach 
osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy 
życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić 
tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.; 
14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających; 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu; 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz 
– za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – 
rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty 
jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia; 
17) podczas obowiązkowych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych nosić 
obowiązujący w szkole strój szkolny oraz stosownie zachowywać się; 
18) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 
terenie szkoły tylko w czasie przerw między zajęciami; 

18.a) zabrania się korzystania z telefonów podczas zajęć lekcyjnych 
obowiązkowych i dodatkowych, apeli, akademii i innych uroczystości szkolnych, 
18.b) naruszenie przez ucznia przyjętych zasad korzystania z telefonów 
komórkowych  i  sprzętu  elektronicznego  pociąga  za  sobą  określone



 

konsekwencje. Każdorazowo telefon jest deponowany przez nauczyciela i 
oddawany po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 
Nauczyciel odnotowuje to wydarzenie w dzienniku elektronicznym i informuje 
wychowawcę klasy. Jeżeli sytuacja powtarza się wielokrotnie uczeń może 
otrzymać kary przewidziane w par. 57 ust. 2. 
18.c) Ust. 18 a) obowiązuje również nauczycieli. 

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach 
określonych przez dyrektora szkoły. 

 
 

Nagrody i kary 
 
 

 
§ 53. 

1. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców; 

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły; 

4) dyplom uznania; 

5) list gratulacyjny do rodziców; 

6) stypendium; 

7) nagrodę rzeczowa lub pieniężną ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd 
uczniowski. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce; 

2) aktywny udział w życiu szkoły; 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, czytelnictwo, turniejach 
i konkursach i zawodach sportowych; 
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole szczególnie aktywną 
pracę w organizacjach szkolnych i wolontariacie; 

3. O wyżej wymienione nagrody i wyróżnienia wnioskować mogą dyrektor, 
nauczyciele, wychowawcy, pedagog, samorząd uczniowski, opiekunowie organizacji 
szkolnych. 

4. Od klasy IV szkoły podstawowej świadectwo z wyróżnieniem (czyli świadectwo z 
biało – czerwonym paskiem z nadrukiem „z wyróżnieniem”) otrzymuje uczeń, który 
uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę zachowania. 
5. Rodzice wyróżnionych absolwentów szkoły podstawowej otrzymują list 

gratulacyjny, jeżeli uczeń otrzymał średni wynik z egzaminu końcowego co 
najmniej 75% otrzymał wzorową ocenę zachowania, uzyskał średnią ocen w nauce 
co najmniej 5,0. 

6. Po ukończeniu klasy III i VIII szkoły podstawowej
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uczniów osiągających wysokie 
wyniki w nauce i prezentujących wysoką kulturę osobistą, nagradza się dyplomem 
i nagrodą książkową przyznaną przez wychowawcę klasy. 



 

7. Nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywny udział w życiu klasy, 
środowiska ustala wychowawca. 

8. Nagrody książkowe przyznawane są również za aktywną społeczną postawę, 
prace w organizacjach szkolnych, wysokie wyniki w konkursach i sporcie. 

9. Za wzorową frekwencję, wzorowe czytelnictwo przyznaje się dyplomy. 

10. Dyplomy, książki lub inne nagrody rzeczowe przyznaje się w zależności od 
możliwości finansowych szkoły. 

 
 

§ 54. 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za 
nieprzestrzeganie statutu szkoły. 

2. Uczeń może otrzymać następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły ; 

3) upomnienie pisemne dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców i 
zobowiązanie ucznia do poprawy; 

4) pozbawieniem ucznia możliwości udziału w wydarzeniach klasowych i szkolnych 
o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym; 

5) zawieszenie ucznia w działalności organizacji szkolnych; 

6) naganę dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców ucznia; 

7) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału; 

8) Przeniesienie ucznia za zgodą kuratora do innej szkoły: 

8.a) z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady 
pedagogicznej i inni pracownicy szkoły, 

8.b) osoba udzielająca kary powinna wpisać tę informację w e-dzienniku. 

2a.W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 
karalnego na terenie szkoły w związku z realizacja obowiązku szkolnego, dyrektor 
szkoły może za zgodą rodziców oraz nieletniego zastosować środek oddziaływania 
wychowawczego. Warunki i tryb zastosowania środka wychowawczego określają 
odrębne przepisy. 

3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora 
oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia i uczeń w 
rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

4. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 
zastosowaniu wobec niego kary. 
5. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, o ile jest pełnoletni i rażąco narusza 
zasady określone w statucie lub obowiązujących regulaminach. Dyrektor szkoły, po 
wyczerpaniu środków oddziaływania wychowawczego, może w drodze decyzji skreślić 
ucznia z listy uczniów szkoły. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie 
uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

 
 

Procedury i tryb składania odwołania od nałożonej kary 
 



 

 
 
 

§ 55. 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 
uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły 
w terminie do 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 
uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora 
szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o 
rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz 
samorządu uczniowskiego. 

3. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym 
okresie czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów 
szkoły uznać karę za niebyłą. 

4. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, 
gdy inne środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do 
przewidywania, że kara przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

 
 
 

 
Pomoc materialna 

 
 

 
§ 56. 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

1) stypendium za wyniki w nauce; 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe. 

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a także, gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią 
ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z 
zastrzeżeniem ust.7. 
7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu 
edukacyjnego oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku 
szkolnym pierwszego okresu nauki. 



 

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej 
międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu 
edukacyjnego. 
10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor 
szkoły lub rada rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach 
środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. 

 
 
 

 
ROZDZIAŁ 8. 

 
 
 

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 
 

 
§ 57. 

1. Ogólne przepisy oceniania i klasyfikowania uczniów określają przepisy oświatowe. 

2. Za osiągnięcia edukacyjne uczniów odpowiedzialni są w równym stopniu 
nauczyciel, rodzic oraz sam uczeń. 
3. Obowiązki nauczyciela określone są przez ustawę Prawo oświatowe, Kartę 
Nauczyciela, przepisy wykonawcze oraz dokumenty wewnątrzszkolne. 
4. Obowiązkiem rodzica jest współpraca ze szkołą, uczestnictwo w zebraniach i 
konsultacjach w celu podejmowania wspólnych działań edukacyjnych i 
wychowawczych z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem oraz innymi 
specjalistami zatrudnionymi w szkole. 
5. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o stałe pogłębianie wiedzy, kształcenie 
umiejętności na miarę swoich możliwości. 

 
 

§58 . 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia.



 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 
umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia 
zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia 
określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z 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. 

 
 
 

 
§ 59. 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i 
sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie 
otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia 
szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami 
oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie 
– z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze 



 

szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego 
obowiązującymi w szkole. 

 
 

§ 60. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 
uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 
uzasadnić ustnie. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 
jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w 
czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć 
edukacyjnych. 
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymywane są do wglądu 
według zasad: 

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po 
rozdaniu ich przez nauczyciela, 
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z 

nauczycielem uczącym danego przedmiotu. 

§ 61. 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć 
wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w 
uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć 
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o 
systemie oświaty. 

 
 

§ 62. 

1. Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się następująca skalę 
ocen bieżących: 
a) ocena celująca - 6, 

b) ocena bardzo dobra - 5, 

c) ocena dobra – 4, 

d) ocena dostateczna – 3, 

e) ocena dopuszczająca – 2, 



 

f) ocena niedostateczna - 1. 

2. Przy ocenianiu można stosować zapis nieprzygotowanie „np.” Ilość nie 
przygotowań ustala nauczyciel, zależy ona od liczby godzin w tygodniu danego 
przedmiotu/zajęć. 

 
 

§ 63. 

1. Ustala się następujące kryteria oceniania w klasach I- III szkoły podstawowej: 

1) Ocenę celującą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli: posiadł pełną wiedzę i 
umiejętności objętą program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo 
rozwija własne uzdolnienia, korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, biegle 
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania niekonwencjonalne, potrafi 
samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo- skutkowe, 
dodatkowo osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych; 
2) Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował pełny zakres 

wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, sprawnie 
posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 
teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować 
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów nowych sytuacjach; 

3) Ocenę dobrą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone 
programem nauczania w danej klasie na poziomie rozszerzającym wymagania 
zawarte w podstawach programowych, poprawnie stosuje wiadomości, 
rozwiązuje (wykonuje)typowe zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4) Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość 
wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie 
na poziomie podstawowym wymagań zawartych w podstawach programowych, 
rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, 
przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania; 

5) Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował 
wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 
poziomie wymagań koniecznych w podstawach programowych, większość zadań 
wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia 
sposobu wykonania pracy, często nie kończy rozpoczętych działań; 

6) Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli nie opanował 
wiadomości i umiejętności określonych przez podstawę programową, a braki te 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, uczeń nie jest w stanie rozwiązać 
(wykonać) zadania nawet o niewielkim, elementarnym stopniu trudności, odmawia 
wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy pracę;



 

2. Przy ustalaniu oceny w zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej, 
motoryczno- zdrowotnej należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
przedmiotu. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 
 
 

 
Ocenianie w klasach IV – VIII szkoły podstawowej 

 
 

 
§ 64. 

1. Bieżące oceny, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 
począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, 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. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wpisywane są do dziennika cyfrowo. 

3. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne kryteria oceniania (wymagania 
edukacyjne) w klasach IV – VIII szkoły podstawowej na poszczególne oceny szkolne 
w stopniach: 

1) stopień celujący (6) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu 
opanował wiedze i umiejętności z danego przedmiotu określone programem 
nauczania, odznacza się specjalnymi zainteresowaniami. Wiedza obejmuje 
treści stanowiące efekt samodzielnej pracy. Uczestniczy w szkolnych, 
pozaszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych. Umiejętnie 
wykorzystuje  wiedzę  w  nowych  sytuacjach  poznawczych.  Pracuje 
systematycznie jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające 
poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego; 

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres treści 
określonych programem. Posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania 
dodatkowych zainteresowań przedmiotem oraz umiejętność korzystania z 
różnych źródeł. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność 
zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych, pracuje 
systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 
oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją 
zdobytej wiedzy; 

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował treści istotne w strukturze 
przedmiotu  w  zakresie  objętym  wymaganiami   zawarte  w  podstawach 

programowych. Wykazuje się umiejętnością stosowania wiedzy w sytuacjach 
typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na 
lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo 
wynikające ze specyfiki danego przedmiotu; 



 

4) stopień dostateczny (3) –ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował 
wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach 
programowych; 

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w wiadomościach i 
umiejętnościach określonych w podstawach programowych, ale nie 
przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z 
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki; 

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń który ma braki w wiadomościach i 
umiejętnościach określonych w podstawach programowych, których zakres nie 
rokuje możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

4.  Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w 
przedmiotowych zasadach oceniania. 

5. Przyjmuję się w szkole następującą punktację procentową prac pisemnych- 
klasówek i kartkówek: 

Skala procentowa: Ocena: 

100% 6 

91%-99% 5 

75%-90% 4 

51%-74% 3 

30%-50% 2 

29% - 0% 1 

 

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

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 
przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz 
aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 
7. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę 
uzyskaną ocenę śródroczną i roczną z tych zajęć wlicza się do średniej ocen. 
9. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania 
wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia 
10. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka 
poprzez stały dostęp do dziennika elektronicznego, podczas wywiadówek oraz 
spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem. 



 

11. Oceny śródroczne i roczne powinny być ustalane jako średnia ważona ocen 
bieżących. 

12. Ocena śródroczna/roczna wystawiana jest wg skali: 

Niedostateczny (1), gdy średnia ważona zawiera się w przedziale 1- 1,49 
Dopuszczający (2), gdy średnia ważona zawiera się w przedziale 1,5 – 2,49 
Dostateczny (3), gdy średnia ważona zawiera się w przedziale 2,5 – 3,49 
Dobry (4), gdy średnia ważona zawiera się w przedziale 3,5 – 4,49 
Bardzo dobry (5), gdy średnia ważona zawiera się w przedziale 4,5 – 5, 49 
Celujący (6), gdy średnia ważona zawiera się w przedziale 5,5 – 6 

13. Nauczyciel może dodać 0,2 do średniej ważonej, jeżeli frekwencja ucznia na 
zajęciach wynosiła 85% , uczeń był aktywny, osiągał znaczne postępy w nauce lub 
wynika to z dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb ucznia. 

14. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących w okresie: 
przy 1 godz. tygodniowo –3, przy godz. 2 tygodniowo – 5, 
przy 3 godz. tygodniowo – 6, przy 4 i więcej godz. tygodniowo – 10. 

15. Sprawdziany nie mogą stanowić więcej niż 50% wszystkich ocen ucznia. 

16. Zasady oceniania z religii (etyki) określone są odrębnymi przepisami. 

17. Przy ocenianiu można zastosować zapis informacji typu nieprzygotowanie – „np.” 

18. Po dłuższej (minimum tygodniowej) nieobecności w szkole uczniowi przysługuje 2 
dni na uzupełnienie zaległości w czasie których nie jest odpytywany. 

19. Przygotowanie się do konkursów przedmiotowych, bezpośrednio przed 
eliminacjami, daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych 
przedmiotów i do dni wolnych od zajęć szkolnych: etap rejonowy – 2 dni, etap 
wojewódzki – 3 dni. 

20. Uczniowie biorący udział w różnego typu zawodach pozaszkolnych, konkursach, 
występach i przeglądach artystycznych, mają prawo do zwolnienia (na podstawie 
informacji nauczyciela – opiekuna lub wychowawcy) z pytania w dniu po zawodach, 
konkursach, występach i przeglądach artystycznych. 

21. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne, roczne i 
końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla: 

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym; 
2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone, uczęszczającego do szkoły - są 
ocenami opisowymi. 

 
 
 

 
Formy sprawdzania i oceniania w klasach IV – VIII szkoły podstawowej 

 
 
 
 

§ 65. 

1. W szkole dopuszczalne są formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia: 



 

1) Formy ustne: 

1.a) wypowiedzi na określony temat; 

1.b) aktywność. 

2) Formy pisemne: 

2.a) prace klasowe, 

2.b) prace domowe, 

2.c) sprawdziany, testy, 

2.d) opracowania, referaty, prezentacje; 

3) Formy sprawnościowe: 

3.a) problemowe (doświadczalne), 

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

4) Ponadto oceniana będzie estetyka zeszytu przedmiotowego, stroju 
gimnastycznego – 1 raz w półroczu, a także uczestnictwo i sukcesy ucznia w 
różnego typu konkursach, akademiach, apelach, projektach, olimpiadach, 
zawodach na szczeblu powiatu, rejonu i województwa. 

 
1 a. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za 
pomocą zdalnego nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie 
polegało na monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez: 

a) ocenę realizacji zadań podczas e-lekcji na platformie Classroom np. 
w formularzu Google, podczas wideokonferencji i inne. 

 

b) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań, 

c) rozmowy telefoniczne 

d) karty pracy, notatki, testy, kartkówki, sprawdziany odesłane przez 
pocztę elektroniczną , sprawdziany online 

 

 
2. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów: 
1) praca klasowa/ sprawdzian – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela 
dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole 
podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, 
obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji: 

1.a) w jednym tygodniu mogą być najwyżej 3 takie prac(jedna w ciągu dnia), 
zapowiedziane i wpisane do e-dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem, 

1.b) waga ocena z pracy klasowej wynosi 3 

1.c) obecność na sprawdzianie jest obowiązkowa. Jeżeli z przyczyn 
zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, 
to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem. 
1.d) Każda praca klasowa winna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją 
utrwalającą, 
1.e) Prace pisemne, sprawdziany winny być ocenione i oddane uczniowi w 
terminie nie przekraczającym 2 tygodni (z wyjątkiem świąt, ferii, choroby 



 

nauczyciela). Po upływie tego terminu, oceny z pracy nie mogą być wpisane do 
dziennika. Nauczyciel ma jednak obowiązek omówienia wyników sprawdzianu. 

2) krótkie sprawdziany (tzw. kartkówki) obejmujące swym zakresem nie więcej jak 

3. ostatnie tematy lub zagadnienia mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi. 
Winny one być ocenione przez nauczyciela w terminie nie przekraczającym 1 
tygodnia (z wyłączeniem świąt, ferii, choroby nauczyciela) i dane uczniowi do 
wglądu. Waga oceny wynosi 2. 

4. Uczeń ma prawo, po uzgodnieniu z nauczycielem do poprawienia jednej pracy 
pisemnej klasowej sprawdzającej wiedzę z materiału realizowanego w półroczu. 
Ocena z tej pracy jest oceną ostateczną. Dopuszcza się możliwość zwiększenia 
ilości poprawianych prac pisemnych tylko w przypadku zajęć edukacyjnych, z 
których liczba godzin w tygodniu przekracza 3. Forma poprawy jest uzgadniana z 
nauczycielem prowadzącym dane zajęcia. Ocenę uzyskaną ze sprawdzianu, 
uczeń może poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Oceny z kartkówek 
nie podlegają poprawie. 

5. Uczeń zdobywa ,,plusy” za aktywność na lekcji, przygotowanie pomocy na lekcje, 
dostarczenie dodatkowych materiałów, eksponatów itp. Uzyskanie 4 plusów daje 
ocenę bardzo dobrą, zaś uzyskanie 6 plusów ocenę celującą. 

6. Uczeń ma prawo być nie przygotowany do lekcji, zgłosić brak pracy domowej, 
jednak swoje nieprzygotowanie musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji, by 
nauczyciel mógł odnotować ten fakt w dzienniku znakiem „np” . Maksymalna ilość 
nie przygotowań w półroczu odpowiada liczbie godzin danego przedmiotu/zajęć w 
tygodniu. Prawo to ulega zawieszeniu w miesiącach poprzedzających klasyfikację 
(styczeń, czerwiec). 

 
Ocenianie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 

 
 

 
§ 66. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć 
wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w 
uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 
2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na 
podstawie tego orzeczenia. 
3. Klasyfikacja śródroczna i roczna oraz oceny bieżące ucznia z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
wyrażane są w formie opisu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania.



 

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada 
pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 
edukacyjno- terapeutycznym. 
 

5. W oddziałach przygotowawczych  nauczyciele dostosowują wymagania oraz 
formy oceniania do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

 

 
 

Klasyfikacja 
 
 

 
§ 67. 

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

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna i końcowa przeprowadzona będzie zgodnie z 
kalendarzem opracowanym przez dyrektora, dołączonym do planu pracy szkoły. 

3. Klasyfikacja końcowa dotyczy uczniów klas programowo najwyższych w danej 
szkole. 

4. Na klasyfikację końcową składają się oceny wszystkich obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, uzyskane przez ucznia jako 
roczne, w klasie programowo najwyższej. 

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, zgodnie z procedurą i 
kryteriami zawartymi w ocenianiu wewnątrzszkolnym i szczegółowymi ustaleniami 
oceniania z danego przedmiotu/zajęć. 

6. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy zgodnie z procedurą i 
kryteriami oceniania w szkole. 

7. W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania w trybie niezgodnym z przepisami prawa, 
rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły. 

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 
uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11. W klasach I – III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową, zaś oceny bieżące 
wyrażane są cyfrowo. 

1) Ocena śródroczna i roczna obejmuje opis zachowania i osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć obowiązkowych. 
2) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 
poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 



 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 
przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem zainteresowań. 

 
 

Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych 
 
 

 
§ 68. 

1. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz warunkach i trybie 
uzyskania oceny wyższej niż przewidywana na miesiąc przed klasyfikowaniem 
rocznym. 
2. Powiadomienia uczniów o przewidywanej ocenie rocznej z zajęć edukacyjnych 
dokonuje nauczyciel przedmiotu wpisując w dzienniku elektronicznym 
proponowaną ocenę. Powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach 
rocznych w formie pisemnej dokonuje wychowawca po uzgodnieniu z 
nauczycielami przedmiotu na zebraniu z rodzicami. 
3. Nauczyciele na miesiąc przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym wpisują w 
rubryce przewidywaną ocenę roczną. 

4. Wychowawca informuje ucznia i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie z 
zachowania poprzez ustalenie oceny śródrocznej, oraz przekazuje informację o 
warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu pisemna informacja o 
przewidywanej ocenie przekazana przez wychowawcę musi być podpisana przez 
rodzica w ciągu 7 dni od dnia przekazania. W przypadku braku podpisu wychowawca 
osobiście kontaktuje się z rodzicami. 
6. W kl. I-III kontakt wychowawcy z rodzicami następuje również poprzez zeszyt 
usprawiedliwień i korespondencji. 

 
 

Warunki i tryb podwyższania rocznych ocen edukacyjnych 
 
 

 
§ 69. 

1. Rodzice mogą wnioskować do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 
edukacyjne o podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Ocena klasyfikacyjna roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, może być podwyższona w przypadku gdy: 
1) przy ocenianiu nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen zawartych w zasadach 
oceniania zdanego przedmiotu/zajęć; 
2) zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na 
wyższą; 

3) podwyższenie oceny nie będzie miało negatywnego aspektu wychowawczego; 



 

4) klasyfikacja roczna dokonana została niezgodnie z szkolnymi zasadami 
oceniania; 
4.a) Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ze wskazaniem zaistniałych 
okoliczności określonych w ust. 2 i o jaką ocenę uczeń się ubiega. 
4.b) Rodzic składający taki wniosek zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie określi zakres materiału 
oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we 

wniosku z określeniem terminów w jakich uczeń winien materiał opanować i 
wykazać się jego znajomością nie później jednak niż trzy dni przed 
klasyfikacją roczną. 

4.c) Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną od nauczyciela informację, której 
kopię przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub opuszczenia 
szkoły. 

4.d) Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w ust. 4 
powoduje ustalenie oceny rocznej takiej jak przewidywana. 

 
 
 

 
Odwołanie od oceny 

 
 

 
§ 70. 

1. Rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z 
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
1) Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
2) Pisemne zastrzeżenie złożone przez rodziców powinno być właściwie 
umotywowane z podaniem zakresu niezgodności przeprowadzonej procedury 
oceniania; 
3) Dyrektor szkoły sprawdza zasadność odwołania i prawidłowość trybu ustalania 
tej oceny; 
4) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze rocznej oceny 

zajęć edukacyjnych, dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady 
pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia 
organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a 
następnie powołuje komisję w składzie: dyrektor jako przewodniczący,  

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie 
same zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły tego samego typu; 

5) Komisja przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności i 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną, która jest oceną ostateczną i nie może być 
niższa niż ustalona przez nauczyciela; 
6) Komisja działa w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania; 



 

7) Termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego ustala wychowawca z 
uczniem i rodzicami. Termin nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń; 
8) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

8.a) skład komisji, 

8.b) termin sprawdzianu, 

8.c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

8.d) imię i nazwisko ucznia, 

8.e) zadania (pytania) sprawdzające, 

8.f) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

9) Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia; 

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 
wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora po ówczesnym uzgodnieniu z uczniem i jego 
rodzicami. 

 
 

Egzamin klasyfikacyjny 
 
 

 
§ 71. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednych, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia. Odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana 
jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

1) Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
obecności, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
2) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok 
nauki; 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności, nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje 
indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w 
obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/ nauki poza 
szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza 
komisja w skład której wchodzą: 
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący 
komisji; 



 

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym w szkolnym 
planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy. 

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej obejmującej 
umiejętności i wiadomości danego przedmiotu. 

5.a W sytuacji funkcjonowania kształcenia na odległość egzamin odbywa się z 
wykorzystaniem narzędzi platformy G Suite 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma formę zadań praktycznych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 
rodzicami. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który 
stanowi integralną część arkusza ocen. Protokół zawiera: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego 
w wymienionym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
określonym przez dyrektora szkoły. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 
 

Egzamin poprawkowy 
 
 

 
§ 72. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 
poprawkowy z tych zajęć. 

2. Uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

3. W wyjątkowych przypadkach ( szczególna sytuacja rodzinna, długotrwała 
choroba ucznia, zdarzenie losowe) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 
egzaminu z przedmiotów: plastyka, muzyka, informatyka, technika i wychowanie 
fizyczne. W przypadku tych przedmiotów egzamin powinien mieć przede 
wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

4.a W sytuacji funkcjonowania kształcenia na odległość egzamin odbywa się z 
wykorzystaniem narzędzi platformy G Suite. 



 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 
skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, który 
przewodniczy tej komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator; 

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

7. Zadania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu; 

3) zadania egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

6) nazwę zajęć edukacyjnych; 

7) imię i nazwisko ucznia. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
określonym przez dyrektora szkoły. Uczeń, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego 
etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej 
lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale 
klasy programowo wyższej. 

12. Uczeń klasy programowo najwyższej może zdawać egzamin poprawkowy. 
 
 

 
Promowanie i ukończenie szkoły 

 
 

 
§ 73. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 
uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 



 

3. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 
do klasy programowo wyższej. 

5. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna 
może postanowić o 
1) powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek 
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 
rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. Do szczególnych 
przypadków zalicza się: 
1.a. posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone 
orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
specjalistycznej; 
1.b. trudności i zaburzenia komunikacyjne , językowe i adaptacyjne związane z 
przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem 
w innych systemach edukacji; 

1.c. przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki , w tym 
indywidualnego nauczania; 
1.d. brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji 
przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, 
przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania; 
1.e. niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, 
paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się; niedojrzałość fizyczna. 
6. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo 
na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli 
poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 
treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

7. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego 
etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, 
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej 
lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale 
klasy programowo wyższej. 

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 
szkoły podstawowej 

 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu 
albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana 
tej oceny na ocenę końcową celującą. 

9. 
Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest 
klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. 
Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie 
wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

10. 
 
(uchylony) 

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje 
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

12. Uczeń kończy, szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą 
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 



 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz przystąpił do 
egzaminu ósmoklasisty. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy 
uczniów zwolnionych z egzaminu. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w 
wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

13. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 
najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 
w porozumieniu z rodzicami oraz z ustaleniami zawartymi w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym. 

14. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród 
ustanowionych przez kuratora oświaty. 

 
 
 
 

Ocena zachowania 
 
 

 
§ 74. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
 zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, przestrzeganie statutu szkoły; 

1)a systematyczność i zachowanie na e-lekcjach podczas nauczania 
zdalnego; 

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) aktywność społeczną; 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV 
szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe - wz.; 

2) bardzo dobre -bdb.; 

3) dobre - db.; 

4) poprawne - pop.; 

5) nieodpowiednie -ndp.; 

6) naganne - ng. 

3. Wychowawca klasy ustala śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia na 
podstawie: 

1) własnych obserwacji; 



 

2) opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

3) opinii klasy 

4) samooceny ucznia; 

5) informacji o zachowaniu ucznia zamieszczonych w dzienniku, teczce 
wychowawcy, ; 

4. Śródroczna ocena zachowania jest również przewidywaną roczną oceną 
zachowania. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 
6. Wszyscy nauczyciele oraz bibliotekarz, opiekun świetlicy, pedagog zobowiązani są 
do zapisywania informacji pozytywnych jak i negatywnych o postawie ucznia na 
lekcjach, przerwach , imprezach i uroczystościach szkolnych, wyjściach i wyjazdach 
grupowych oraz w autobusie szkolnym. 

7. Wychowawcy klas winni są zapisywać przekazywane im ustnie uwagi o uczniach 
od innych pracowników szkoły w tym opiekunów uczniów podczas dowozów 
autobusem szkolnym. 

8. Wychowawca informuje ucznia i rodziców o przewidywanej rocznej ocenie 
zachowania poprzez ustalenie oceny proponowanej w e-dzienniku. 
9. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu pisemna informacja o 
przewidywanej ocenie przekazana przez wychowawcę musi być podpisana przez 
rodzica w ciągu 7 dni od dnia przekazania. W przypadku braku podpisu wychowawca 
osobiście kontaktuje się z rodzicami. 
10. W klasach 1-3 ocena z zachowania jest oceną opisową. 

 
 

Szczegółowe kryteria ustalania oceny zachowania: 
 
 

§ 75. 

1. Podstawowe kryteria oceny zachowania ucznia: 

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych przewidzianych planem nauczania 
szkoły; 
2) dbałość o honor szkoły poprzez: 

2.a) dobre wyrażanie się o szkole, 

2.b) szanowanie nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, 

2.c) dbanie o mienie szkoły. 

3) sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych poprzez: 

3.a) odrabianie prac domowych, 

3.b) przynoszenie przyborów potrzebnych do zajęć lekcyjnych, stroju 
gimnastycznego oraz obuwia zamiennego i innych rzeczy wskazanych przez 
nauczyciela, 

3.c) terminowe zwracanie książek do biblioteki, 

3.d) odświętny ubiór szkolny na obowiązkowych uroczystościach szkolnych, 

3.e) punktualne systematyczne uczestnictwo zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych, 



 

3.f) regularne i terminowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach ( do 7 dni 
od daty nieobecności), 

4) dbałość o swoją i cudzą własność poprzez: 

4.a) szanowanie pomocy dydaktycznej i sprzętu szkolnego, 

4.b) dbanie o książki i podręczniki wypożyczone z biblioteki szkolnej, 

4.c) nieniszczenie cudzych rzeczy; 

5) uczciwość w codziennym postępowaniu poprzez: 

5.a) mówienie prawdy, 

5.b) niefałszowanie prac, podpisów itp; 

5.c) odpowiednie reagowanie na niewłaściwe postawy innych poprzez 
interwencję i szybką pomoc osobie krzywdzonej; 

6) poszanowanie godności własnej i innych poprzez: 

6.a) życzliwe odnoszenie się i pomoc osobom niepełnosprawnym, słabszym i 
młodszym, 

6.b) dbanie o kulturę słowa i umiejętność prowadzenia rozmów, 

6.c) taktowne zachowanie w czasie zajęć szkolnych i poza nimi, 

6.d) stosowanie form grzecznościowych i kulturę bycia, 

6.e) okazywanie szacunku innym 
osobom; 

7) dbałość o zdrowie innych i swoje poprzez: 

7.a) negatywną postawę wobec używek (papierosy, alkohol, substancje 
odurzające), 

7.b) przestrzeganie zasad poruszania się w budynku szkolnym, 

7.c) bezpieczne zabawy na korytarzu i boisku, 

7.d) pozostawianie obuwia i odzieży wierzchniej w szatni, 

7.e) rezygnacja z zabaw zagrażających zdrowiu i życiu innych, 

8) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, poprzez 

8.a) schludny i estetyczny ubiór szkolny, 

8.b) jednolity strój sportowy, 

8.c) zmianę obuwia codziennego na szkolne, 

8.d) niestosowanie makijażu, 

9) dbałość o ład i estetykę otoczenia poprzez: 

9.a) utrzymania porządku w salach lekcyjnych, na korytarzach i boisku 
szkolnym, 

9.b) zachowanie czystości w łazienkach, szatniach i świetlicy szkolnej, 

9.c) właściwe wykorzystanie środków do higieny osobistej; 

10) przestrzeganie zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, 
nauczycieli i innych pracowników szkoły; 



 

11) właściwe zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez ścisłe 
przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie ustaleń (niewychodzenie podczas 
przerw poza teren szkoły); 
12) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

13) przestrzeganie obowiązujących regulaminów. 

2. Dodatkowe kryteria oceny zachowania ucznia: 

1) systematyczne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, praca w organizacjach 
szkolnych; 
2) pomoc kolegom mającym trudności w nauce lub w przezwyciężeniu kłopotów 
wychowawczych; 
3) inicjowanie i wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły, klasy lub 

środowiska; 
4) sumienne wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, klasowy lub 
szkolny zarząd Samorządu Uczniowskiego, organizacje uczniowskie oraz przez 
opiekunów kół przedmiotowych i zainteresowań; 
5) organizowanie i aktywny udział w akcjach zainicjowanych na terenie szkoły i w 
środowisku; 
6) uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i konkursach 

artystycznych; 
7) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym; 

8) sukcesy w zawodach sportowych i innych formach rywalizacji; 

9) reprezentowanie szkoły podczas uroczystości i imprez środowiskowych; 

10) inne działania, które spotkały się z uznaniem dyrekcji, wychowawcy, nauczycieli 
lub innych pracowników szkoły. 

3. Oceny wystawia się według następujących zasad: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wszystkie 
podstawowe kryteria oceny zachowania i nie mniej niż 5 dodatkowych kryteriów 
oceny zachowania; 
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie podstawowe 
kryteriów zachowania, a ponadto przynajmniej 3 dodatkowe kryteria oceny 
zachowania; dopuszcza się jedną uwagę negatywną o niskim stopniu 
szkodliwości; 
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia podstawowe kryteria oceny 

zachowania, 
dopuszcza się 3 uwagi negatywne a zastosowane wobec niego środki zaradcze 
odniosły pozytywny i natychmiastowy skutek; uczeń spełnia przynajmniej jedno 
kryterium dodatkowe; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wszystkich podstawowych 
kryteriów oceny zachowania i zastosowane wobec niego środki zaradcze nie 
zawsze odnosiły oczekiwane rezultaty; 

ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia podstawowych 
kryteriów oceny zachowania i zastosowane wobec niego środki zaradcze nie 
odnosiły oczekiwanych rezultatów; ponadto ocenę nieodpowiednią otrzymuje 
uczeń, który dopuścił się któregokolwiek z następujących uchybień: 

4.a) nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności przekraczają łącznie 
liczbę 50 godzin w ciągu okresu, 

4.b) w nieodpowiedni rażący sposób zachował się w stosunku do osób spoza 
szkoły, narażając tym samym jej dobre imię, 



 

4.c) zachował się w sposób niewłaściwy w stosunku do innych członków 
społeczności szkolnej i takie zachowanie powtarzało się 

4.d) zachowuje się w sposób wulgarny w stosunku do innych członków 
społeczności szkolnej; wulgarnie odnosił się do kolegów, nauczycieli i 
pracowników szkoły oraz do osób spoza szkoły; 

4.e) mimo stosowanych przez wychowawcę kar zachowanie ucznia nie ulega 
poprawie 
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia prawie żadnych 
podstawowych kryteriów oceny zachowania i zastosowane wobec niego środki 
zaradcze nie odnosiły oczekiwanych rezultatów. Ponadto dopuścił chociaż jednego 
z następujących uchybień: 

a) palił papierosy, spożywał alkohol lub zażywał środki odurzające, 

b) naraził uczniów i pracowników szkoły na niebezpieczeństwo, 

c) świadomie dokonał oszustwa na terenie szkoły lub poza nią, 

d) wszedł w konflikt z prawem karnym, 
 
 

e) w sposób rażący zhańbił imię szkoły, 

f) dokonał kradzieży na terenie szkoły lub poza nią, 

g) wymuszał, wyłudzał, 

h) dotkliwie pobił kolegę, 

i) dopuścił się rażącego aktu wandalizmu. 

7) Jeśli uczeń otrzymał poprawną lub nieodpowiednią ocenę z zachowania, a 
spełnił co najmniej 3 dodatkowe kryteria zachowania może mieć podwyższoną o 
jeden stopień ocenę z zachowania. 

 
 

Warunki i tryb podwyższania ocen zachowania 
 
 

 
§ 76. 

1.  Rodzice mogą wnioskować do wychowawcy klasy o podwyższenie 
przewidywanej rocznej oceny zachowania. 

2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku: 

1) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zrachowaniach 
ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.; 
2) pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników 
szkoły; 
3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły; 

4) otrzymania pochwały poza szkołą. 

3. Rodzic ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły w terminie 5 dni od 
przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ze 
wskazaniem 

zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2, z uwzględnieniem zasady, że ocena 
nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną. 



 

4. Rodzic ucznia składa pisemny wniosek w sekretariacie szkoły w terminie 5 dni od 
przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ze 
wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych w ust. 2, z uwzględnieniem 
zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną. 

5. Wychowawca  jest  zobowiązany  dokonać  analizy  zasadności  wniosku. 

1) Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane 
realizowanie obowiązków określonych Statucie i w oparciu o kryteria oceny 
zachowania. 
Wychowawca przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 
przedstawia analizę wniosku rodzica w zespole, w skład którego wchodzi 

pedagog szkoły, przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel 
samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza. 

6. Wychowawca w oparciu o analizę zachowania i opinię zespołu może ocenę 
podwyższyć lub utrzymać. 

7. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 
 
 

Odwołanie od oceny 
 
 

 
§ 77. 

1 Rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

1) Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
2) Pisemne zastrzeżenie złożone przez rodziców powinno być właściwie 
umotywowane z podaniem zakresu niezgodności przeprowadzonej procedury ze 
statutem. 
3) Dyrektor szkoły sprawdza zasadność odwołania i prawidłowość trybu ustalania 
tej oceny. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procedurze ustalania 
rocznej oceny zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący; 

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 
danej klasie; 

d) pedagog; 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

4) Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący głos 
ma przewodniczący komisji. 
5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:



 

- skład komisji, 

- termin posiedzenia komisji, 

- imię i nazwisko ucznia, 

- wynik głosowania, 

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 
 
 

 
ROZDZIAŁ 9. 

 
 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 
 

Egzamin ósmoklasisty 
 
 

§ 78. 

1. Egzamin ten będzie przeprowadzany począwszy od roku szkolnego 2018/2019 
w ósmej klasie szkoły podstawowej, jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny, na 
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
2. Obejmował będzie następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, język 
obcy nowożytny i matematyka oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: 
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, 
języka obcego nowożytnego i matematyki. 

Wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą 
określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych 
dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie 
kształcenia. 

3. Uczeń lub słuchacz będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z tego 
języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą przedstawiane w 
procentach i na skali centylowej, i będą obejmować: wynik z języka polskiego, 
wynik z matematyki, 

wynik z języka obcego nowożytnego oraz od roku szkolnego 2021/2022, wynik z 
jednego wybranego przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii. 

4. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty będzie obowiązkowe, wyniki uzyskane 
na tym egzaminie nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, będą natomiast 
stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
5. Pozostałe rozwiązania dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania ucznia z egzaminu, 
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do możliwości 
psychofizycznych ucznia, unieważnienia egzaminu, możliwości wglądu do 



 

sprawdzonej pracy egzaminacyjnej oraz weryfikacji sumy punktów regulują 
odrębne przepisy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 
 

§ 79. ( skreślony) 
 
 
 

 
ROZDZIAŁ 10. 

 
 

ŚWIADECTWA SZKOLNE I INNE DRUKI SZKOLNE 
 

 
§ 80. 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 
uczeń otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub 
nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają 
odrębne przepisy. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do 
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne 
promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza 
się osiągnięcia określone przez Lubelskiego Kuratora Oświaty: 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia 
szkoły. 

5. Uczniowi szkoły podstawowej,
 
który jest laureatem konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady 
przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, 
nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydaje 
rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca 
kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma 
obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o 
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na 
podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym. 

7. Uczeń, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty
 
otrzymuje zaświadczenie. 

8. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 
nauczania. 

9. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne 
przepisy. 

10. W oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole wydaje się tylko legitymacje 
uczniowskie dla dzieci niepełnosprawnych, dla których prowadzona jest ewidencja 



 

imienna. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym 
przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

11. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci 
niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania. 

12. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 
szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń. 

13. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 
dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji 
przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę. 

14. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez 
skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie 
kolorem 

czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu 
umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora 
szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

15. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły. Dokumenty, o 
których mowa podlegają wymianie. 

16. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub 
absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub 
kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

17. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 
opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy 
wskazany przez dyrektora szkoły. 

18. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej lub legitymacji przedszkolnej dla 
dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na 
rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

19. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

20. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w 
części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: uzyskane 
wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkół; osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, 
zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego. 

 
 
 

 
ROZDZIAŁ 11. 

 
 
 

ZASADY REKRUTACJI 
 

 
§ 81.  (uchylony) 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ 12. 
 
 

 

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO 
 

 
§ 82. 

1. Organizację oddziału przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia 
arkusz organizacyjny szkoły podstawowej. 
2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany 
przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu 
dnia ustalonego przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 
dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców dzieci. 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin 
dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w 
kalendarzu pracy szkoły terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego. 
5. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 
godzin, na wniosek rodziców szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w świetlicy 
szkolnej. Opieka ta jest bezpłatna. 
6. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się 
kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na warunkach określonych w odrębnych 
przepisach. 
7. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może w oddziale przedszkolnym 
zorganizować zajęcia dodatkowe. 

8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające 
i inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut. 
10. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane mogą być dzieci, które w danym 
roku kalendarzowym skończą 3 lata. 

 
 

§ 83. 

1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału 
przedszkolnego ustala organ prowadzały szkołę i podaje do publicznej 
wiadomości. 
2. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski 
o przyjęcie dziecka od oddziału przedszkolnego rozpatruje dyrektor szkoły. 
3. Dziecko powracające z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego 
na warunkach dotyczących obywateli polskich. 

 



 

 

§ 84. 

1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności: 

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego 
osobowości z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji; 
2) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i 
społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i 
sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole; 

3) ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i 
normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne 
postępowanie i zachowanie; 
4) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią 
współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i 
fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w 
warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i 
wyznaniowej; 
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w 
oddziale przedszkolnym; 
3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki 
i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci; 
4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja 
zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami; 
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 
inicjatywy; 

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka; 

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 
religijnej; 
9) organizowanie opieki dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna. 

 
 

§ 85. 

1. Oddział przedszkolny: 
 

1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, 
metody oraz organizację pracy wychowawczo -dydaktycznej i opiekuńczej do 
potrzeb i możliwości, w szczególności poprzez: 

a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych; 

b) system ofert edukacyjnych; 

c) stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć; 



 

d) działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące; 

2) umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i 
poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do 
rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci; 
3) organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci 
różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje 
osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w 
różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej; 
4) w działalności wychowawczo -dydaktycznej ukazuje dzieciom piękno języka 
polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej; 
5) tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w 
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

2. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub 
indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, 
stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z 
różnorodnych koncepcji pedagogicznych. 

3. W oddziale przedszkolnym: 

1) pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z 
poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka; 

2) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości; 

3) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności 
czy ułomności; 

4) nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych. 

4. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w 
trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, oraz przez zintegrowane działania nauczycieli 

i specjalistów, a także w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć 
specjalistycznych, , porad i konsultacji, oraz rodzicom i nauczycielom w formie 
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

6. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić 
mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista 
prowadzący zajęcia z dzieckiem, pielęgniarka, poradnia psychologiczno – 
pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy. 

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym 
jest dobrowolne i bezpłatne. 

8. W oddziale przedszkolnym organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
zgodnie z odrębnymi przepisami 

 
 

§ 86. 

1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, 
sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 



 

3) inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia 
rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne; 

4) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

2. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami 
dziecka. 

 
 

§ 87. 

1) Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed 
przemocą i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz 
wszystkich zajęć organizowanych poza szkołą: 

2) zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i szkole oraz zajęć 
organizowanych poza oddziałem i terenem szkoły; 

3) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny; 

4) stwarza atmosferę akceptacji; 

5) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces 
wychowawczo- dydaktyczny. 

 
 

§ 88. 

1. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 
wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym 
przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału. 
3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie 
powierzonych jego opiece wychowanków. 
4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach 
wychowania i nauczania, w tym miedzy innymi: 

1) zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i 
włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i 
umiejętności; 
2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu 
wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o 
zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale; 
3) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu 
dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia 
ewentualnych trudności; 
4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i 
wychowanie; 

5) udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci; 

6) zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, 
np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 
7) wydaje rodzicom kartę – informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki 
szkolnej w szkole podstawowej . Informacja ta jest przekazywana w terminie do 



 

końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma 
obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

5. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i 
zainteresowań; 
2) dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju 
społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej 
3) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie 
oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej; 
4) stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby 
każdego dziecka; 

5) stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną). 

6. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne 
mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez: 

1) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach 
aktywności; 
2) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci 
wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego; 
3) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy, planuje i koordynuje jej przebieg; 
4) współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

 
 

§ 89. 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo: 

1) wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród zestawu programów 
dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowania własnego programu z 
uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty; 

2) wyboru pomocy dydaktycznych; 

3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego; 

4) zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w oddziale 
przedszkolnym; 

5) udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego; 

6) aktywnego udziału w formach doskonalenia nauczycieli; 

7) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, 
nauczycieli specjalistów; 
8) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub 
oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej. 

 
 

§ 90. 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo do: 



 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) akceptacji takim, jakim jest; 

4) własnego tempa rozwoju; 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom 
współżycia społecznego; 

2) przestrzegania zasad higieny osobistej; 

3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy. 
 
 

 
§ 91 . 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem 
przedszkolnym; 
2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 
realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są podczas pierwszego 
zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym; 
3) znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym, z którym 
zapoznawani są w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje 

zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez 
nauczyciela; 

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez: 

4.a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów 
edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu; 
4.b) obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, 
uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek; 

4.c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka; 

4.d) udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych; 

4.e) do przekazania organom szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi 
sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału 
i szkoły; 
4.f) wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
ich dziecku; 
4.g) informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej 
oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; 
4.h) wystąpienia do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka; 
4.i) wystąpienia do dyrektora szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie 



 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia 
mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego. 

 
 

§ 92. 

1. Rodzice dzieci są zobowiązani do: 

1) zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z 
realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku 
dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza 
oddziałem przedszkolnym; 
4) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego 
oraz w drodze powrotnej; 
5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na 
jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 
6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania 
wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 
7) udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem spotkań; 

8) odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego; 

9) współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w 
zakresie troski o zdrowie dziecka; 
10) kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami 
specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie. 

 
 

§ 93. 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice lub upoważnione 
przez nich osoby. 

2. Po wejściu na teren szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby schodzą do 
szatni, gdzie przygotowują dziecko do pozostania w oddziale, po czym 
odprowadzają dziecko do sali oddziału i przekazują je pod opiekę nauczyciela 
oddziału. 

3. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, 
upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres 
uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być 
zmieniane lub anulowane. 

5. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby, w tym w szczególności: imię i nazwisko 
numer telefonu, tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale 
przedszkolnym. 

6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny 
osoby zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 
zapewnić dziecku bezpieczeństwo(np. upojenie alkoholowe). 



 

8. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie 
dyrektora szkoły lub jego zastępcę. W takiej sytuacji szkoła zobowiązana jest do 
podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału 
przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców 
o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie 
można nawiązać kontaktu z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w szkole 
0,5 godziny. 

10. Po upływie czasu wskazanego w ust.8, powiadamia się Policję o niemożności 
skontaktowania się z rodzicami. 

11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być 
poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które udostępnia się 
wychowawcy oddziału przedszkolnego. 

 
 

ROZDZIAŁ 13. 
 
 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 
§ 94. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Bełżycach. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy. 
3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

 
 

§ 95. 

1. Szkoła posiada sztandar z wizerunkiem patrona Królowej Jadwigi. 

2. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, 
poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach 
państwowych i regionalnych. 

3. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach 
pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony 
czarnym kirem. Sposób udekorowania flagi kirem: - wstążka czarnej materii 
zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, 
czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę 
kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony 
do prawej. 



 

4. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru 
na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy 
pochylić go do przodu. 

5. Ustala się Dzień Patrona, który przypada w zależności od roku szkolnego na dzień 
między 9, 10, 11 czerwca. W kalendarzu na dany rok szkolny określa się konkretną 
datę jako Dzień Patrona. 

 
 

§ 96. 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala 
jego zmiany lub uchwala statut. 
2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ 
szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji statutu, opracowuje 
tekst ujednolicony

 
statutu. 

 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu ujednoliconego
54 

statutu, jest odpowiedzialny 
za jego upublicznienie społeczności szkolnej. 
5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej 

oraz na stronie internetowej szkoły. 
 
 

 
§ 97. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół nr 
2 w Bełżycach” z dnia 12 marca 1999 r. wraz z kolejnymi nowelizacjami. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2019 
Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 
Dyrektor Marzena Wojnicka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


