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DZIAŁ I 

          Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

      § 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu jest szkołą publiczną: 
1) zapewnia  bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  
2) przeprowadza rekrutację uczniów na podstawie zasady powszechnej dostępności; 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programów kształcenia 
ogólnego;  

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów; 

6)  umożliwia uzyskanie świadectwa i zdobycie wykształcenia podstawowego. 
2. Siedziba Szkoły znajduje się w: 45-705 Opole ul. Księdza Norberta Bonczyka 13. 
3. Organem prowadzącym jest Miasto Opole z siedzibą Rynek- Ratusz, 45- 015 Opole. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Opolski Kurator Oświaty. 
5. Ustalona nazwa Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka  
w Opolu używana jest w pełnym brzmieniu. 
6. Na pieczęciach i w dokumentach może być używany skrót nazwy. 
7.  Szkoła jest jednostką budżetową. 
8. W Szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna 

dotycząca kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych 

uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach           

i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

9. Edukacja w Szkole przebiega w dwóch etapach edukacyjnych dostosowanych do 

okresów rozwojowych dziecka: 

1) etap I - klasy I-III; 

2) etap II - klasy IV-VIII.  

10. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat, a w ostatnim roku nauki przeprowadza 

się zewnętrzny egzamin ósmoklasisty, który dla ucznia klasy ósmej jest obowiązkowy. 
11. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych           
w podstawie programowej kształcenia ogólnego i odrębnych przepisów. 

 

 § 2. 1. Przepisy definiujące - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego 
określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 8         
im. Gustawa Morcinka w Opolu; 

2)  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły; 
3)  Dyrektorze Szkoły, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego           
i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole; 
4) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub 
prawnych opiekunów; 

5) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole; 
6)  organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Opole; 
7)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze – należy przez to 
rozumieć, działającego w imieniu Wojewody Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty; 
8)  WZO –  należy przez to rozumieć  Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w  Publicznej  

Szkole  Podstawowej  nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu;  

9)  PSO – należy przez to rozumieć Przedmiotowy System Oceniania. 
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Rozdział 2 

Misja, Wizja Szkoły, Model Absolwenta 
      § 3. 1.  MISJA: 

Szkoła nasza, to miejsce przyjazne i bezpieczne, w którym Uczeń ma zapewnione 
optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Uczniom gwarantujemy 

atrakcyjne i skuteczne nauczanie w oparciu  o bogatą ofertę edukacyjną.  
Nas Nauczycieli cechuje profesjonalizm i kreatywność. 

Pracując z Uczniem, wdrażamy autorskie programy, innowacje pedagogiczne oraz 
projekty rozwijające kompetencje kluczowe. 

Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym wychowywać   
i edukować współczesnego człowieka,  w poczuciu odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny 
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na 

wartości kultur Europy i świata. 
 

„Do wychowania dziecka potrzeba morza miłości i oceanu cierpliwości” 

                                                                                                                      Janusz Korczak 

 

2. WIZJA - najwyższym dobrem dla nas jest Uczeń, który w przyjaznej atmosferze  
i wzajemnej akceptacji ma możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego  
i emocjonalnego: 

1) wspieramy ten rozwój, stwarzając bezpieczną i twórczą atmosferę procesu nauczania; 
2) rozpoznajemy i rozwijamy indywidualne uzdolnienia i umiejętności; 
3) udzielamy wszechstronnej pomocy uczniom, uwzględniając ich specyficzne potrzeby; 
4) stwarzamy warunki do rozwoju wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej  

     i ruchowej,  

     dążymy do rozwoju pasji i talentów; 

5) rozbudzamy chęć i szacunek do nauki; 
6) rozwijamy umiejętności społeczne, obowiązkowość, pracę w zespole rówieśniczym       
    z uwzględnieniem odpowiedzialności za własne działania; 
7) uświadamiamy potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego, promujemy zdrowy         
     i higieniczny tryb życia; 
8) umożliwiamy uczniom korzystanie z dorobku nauki i techniki, nowoczesnych środków 

     i pomocy dydaktycznych w tym technologii informacyjno – komunikacyjnych; 

9) współdziałamy na zasadach partnerstwa ze wszystkimi instytucjami wspierającymi 
szkołę w procesie edukacyjnym. 
 

3. MODEL ABSOLWENTA - realizując statutowe zdania szkoły dążymy do tego,  
by nasz absolwent: 

1) był wszechstronnie przygotowany do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym; 
2) myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, a jednocześnie umiejętnie współpracował  

w zespole; 

3) umiał korzystać z różnych źródeł informacji, zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać 
wiedzę; 

4) dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej; 
5) znał i szanował tradycje rodzinne, szkolne i narodowe, oparte na uniwersalnym 

systemie wartości; 
6) uczestniczył w różnych formach kultury oraz był przygotowany do odbioru sztuki; 

7) okazywał tolerancję i wrażliwość na potrzeby innych; 
8) był przygotowany do odpowiedzialnego kształtowania własnego życia i dostrzegał 

niebezpieczeństwa płynące z nieprzemyślanych wyborów.  
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DZIAŁ II 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 4. 1. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój    
ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez wszystkich nauczycieli 

zadań w zakresie nauczania, kształcenia, wychowania i opieki oraz innych zadań 
realizowanych przez pozostałych pracowników w oparciu o cele i zadania określone           
w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Profilaktycznym, 

dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 
2. Szkoła ma: 

1) właściwie organizować proces kształcenia, w celu zapewnienia każdemu uczniowi 
szans rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności w tym kompetencji kluczowych niezbęd-

nych do kontynuowania nauki i wyboru drogi ku dorosłości;  
2) wspierać przedsięwzięcia innowacyjne, kreatywne realizowane przez uczniów i nauczy-

cieli w ramach projektów i programów promujących edukację językową, matematyczno-

przyrodniczą, ekologiczną, prozdrowotną, kulturową i regionalną, prowadzonych przy za-

stosowaniu TI; 

3) stale podnosić poziom pracy dydaktycznej, dbać o efekty kształcenia, dodatkowo doce-

niać       i nagłaśniać sukcesy uczniów; 
4) organizować i udzielać szeroko pojętą pomoc uczniom o specjalnych potrzebach eduka-

cyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurą szkolną, co umożliwi 
zwiększenie potencjału uczniów, zniweluje trudności oraz stworzy szansę do uzyskania 

sukcesu przez ucznia;  

5) dysponować wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, zdolną do pracy zespołowej, sys-

tematycznie doskonalącą swoje umiejętności, otwartą na zmiany, wdrażającą ciekawe pro-

jekty edukacyjne; 

6) współpracować z rodzicami, zasięgać ich opinii, stosować doradztwo i pedagogizację 
oraz kształtować przestrzeń szkolną w oparciu o wzajemne dobre relacje między podmio-

tami szkoły tj. uczniami, nauczycielami i rodzicami; 

7) zapewniać optymalne warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi ucznia oraz gwa-

rantujące poczucie bezpieczeństwa, podejmować skuteczne działania profilaktyczne  
i opiekuńcze, respektować prawa dziecka; 
8) wspomagać dziecko w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, 

fizycznym i estetycznym, jednocześnie dążyć się do ukształtowania systemu wiadomości, 
umiejętności  oraz norm i wartości potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świa-

ta,  a w konsekwencji radzenia sobie w codziennych sytuacjach; 

9) stwarzać warunki do opieki  uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna; 
10) kształtować swój pozytywny wizerunek  w środowisku lokalnym, w oparciu o rzetelną 
pracę wszystkich zatrudnionych pracowników, właściwą współpracę z instytucjami wspie-

rającymi  szkołę oraz o inne działania promocyjne. 
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Rozdział 2 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

 

§ 5. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu   

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi 
programami nauczania dla poszczególnych przedmiotów.  

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego.  
3. Program nauczania zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania: 

1) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 

2) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, 
w jakich program będzie realizowany; 
3) opis założonych osiągnięć ucznia; 
4) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.                                            
      4. Nauczyciel przedmiotu może: 
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 
2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);  
3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może 
zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego 
wykształcenie wyższe.  
6. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

7. Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów 
nauczania. 

8. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 
podstawy programowej.  

9. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania do dnia 1 września 
każdego roku. 
10. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

1)  z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego, 

lub; 

2)  bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1. 
11. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych              
w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację      
w szkole. 

     12.  Zespoły te przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycje: 

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;                         

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,                

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

13. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących 

poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli             
w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych 
ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 
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2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 
szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie 

przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 
14. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej zawarte są w odrębnym dokumencie  
„Regulaminie wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) 
uczniom PSP nr 8 w Opolu”. 

15. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych  
podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. 

   
§ 6. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie                   

z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Program Wychowawczo-Profilaktycznym opracowuje zespół składający się 

z   nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego we  współpracy     
z  Radą Rodziców. 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie 
sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl 

edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 
4. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe  

     uczniów i potrzeby środowiska. 
5. Uchwala go w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców                 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
     6. Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska  

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. 

7. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  
8. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom. 

 

 

Rozdział 3 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 7. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która udzielana 
jest uczniom, rodzicom i nauczycielom w oparciu o uchwalone przez Radę 
Pedagogiczną Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej są bezpłatne,         
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.  
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności 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 codziennym oraz w środowisku społecznym; 
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 
ucznia; 
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6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) 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; 
8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywizującymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji 
w tym zakresie; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i intelektualnych ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 
13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 
zorganizowania 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. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udziela się dla uczniów: 
1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

2) posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego 

orzeczenia; 

4) nieposiadających orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, koniecznym jest 

zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej 
pracy z uczniem; 
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5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na 

podstawie tej opinii. 

6. O udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą wnioskować:  
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 
3) Dyrektor Szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 
5) pielęgniarka szkolna; 
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) asystent edukacji romskiej; 

8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia; 
9) pracownik socjalny; 

10) asystent rodziny; 

11) kurator sądowy; 
12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i 
młodzieży. 

7. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 
wychowawcy klasy. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 
wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły. 
8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności: 
a) pedagog, 

b) psycholog szkolny, 

c) logopeda, 

d) terapeuta pedagogiczny 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 
 

§ 8. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
3) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowy-

mi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  
b) logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 
językowych,  

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających 
trudności w funkcjonowaniu społecznym, 
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyle-

niami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz aktywnym  
i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów przejawiających trudności w nauce,               
w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy progra-

mowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 

5) zajęć związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) porad i konsultacji. 
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2. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do 
Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie 
mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym                 
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 
edukacyjnych: 

1)  obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 
a) wspólnie z oddziałem szkolnym, 
b) indywidualnie z uczniem. 

2)  objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej 
poradni 

z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie; 
3)  do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą: 
      a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, 

 b) w przypadku ucznia obejmowanego ścieżką ze względu na stan zdrowia, także 
wpływ  
 przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie 

 możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym, 
 c) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły, opinię nauczycieli i specjalistów  
 prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w Szkole. 

4)  opinia powinna zawierać: 
 a) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie   
 z oddziałem szkolnym, 
 b) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, nie dłuższy jednak niż  
 rok szkolny, 

 c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń  
  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

5) uczeń objęty ścieżką realizuje w szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod         
i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia; 
6)  na wniosek rodziców ucznia dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii tygodniowy 
wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem; 
7) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 
kształcenia podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia           
w szkole. 

3. W szkole mogą być tworzone klasy terapeutyczne dla uczniów wymagających 
dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy 
specjalistycznej         z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale 
wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię 
poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie: 

1)  zajęcia w tych klasach mogą prowadzić nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych; 
2) muszą być  prowadzone według  realizowanych w Szkole programów nauczania,                   

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych              

i edukacyjnych ora możliwości psychofizycznych uczniów; 
3)  liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15 uczniów; 
4)  nauka w klasie terapeutycznej może trwać do czasu złagodzenia albo wyeliminowania  

 trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale. 
 

§ 9. 1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań                   
i uzdolnień; 
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2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 
twórczego uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 
prospołecznych; 
5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły. 

2. Uczeń zdolny ma możliwość: 
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań 
lekcyjnych; 

4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

3. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 
pracy ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi Szkołę, w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia; 
5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 
indywidualny tok nauki. 

4. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów      
z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

5. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji 
przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką 
psychologiczno- pedagogiczną. 
6. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami 
i uzdolnieniami uczniów. 

7. Organizowane  w Szkole konkursy,  olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 
uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 
specjalną opieką nauczyciela. 
8. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 
przypadkach po śródrocznej klasyfikacji może udzielić uczniowi zdolnemu zgody na 
indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki zgodnie z obowiązującymi 
przepisami: 

1) uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się: 
a) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów, 

b) oceną celującą lub bardzo dobrą z jednego, lub kilku przedmiotów na koniec ro-

ku/semestru. 

2) indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

 

§ 10. 1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej należy: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów; 
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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 oraz ich 
uczestnictwo w życiu szkoły; 
4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem; 
5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych 

działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy 
funkcjonowania ucznia w szkole; 

6) udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej oceniającego 
efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze 
działania oraz w zebraniach organizowanych przez wychowawcę; 
7) współudział w tworzeniu Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia w zakresie 
dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia; 

8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia. Nauczyciel jest 
obowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom; 

9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia; 

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych; 
11) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania 
i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 
postępów ucznia; 
12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 
emocjonalnej i behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych; 
14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 
15) stosowanie oceniania ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny.  
2. Do obowiązków wychowawcy klasy w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej należy: 
1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne 
zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów; 
2) przyjmowanie uwag, sugestii i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą                      
o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia        
i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia         
i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych       
z edukacją i rozwojem społecznym; 
4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 
nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 
5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

poinformowania o tym fakcie pedagoga szkolnego i  złożenia wniosku do Dyrektora 
Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

uczniowi –  w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole; 
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6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 
8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno–
pedagogicznej  i postępach ucznia; 
9) angażowanie rodziców w działania pomocowe; 
10) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 
ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                               
i psychologicznych;  

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

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

3. Do zadań i obowiązków pedagoga szkolnego/psychologa należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia 
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;   
2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu Szkoły; 
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne        

i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 
4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej           w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 
7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–
pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                          
i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej; 
12) prowadzenie pedagogizacji dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych  i udział     
w pracach zespołów wychowawczych; 
14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami                              
i  stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 
15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
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18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
4. Do zadań i obowiązków logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców                       
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;  
4) wspieranie nauczycieli, 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.  

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. Do zadań i obowiązków terapeuty pedagogicznego należy: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 
szkoły;   

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym;   

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców klas 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.  

6) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                         
i wychowawców; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

Rozdział 4 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, 

niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 

§ 11. 1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających 
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.  
2. Kształcenie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych w oparciu             
o regulacje zawarte w Procedurach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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§ 12. 1. W szkole do pomocy uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu 
niedostosowaniem społecznym powołany Zespół ds. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej.  

2. Regulamin pracy Zespołu określają odrębne przepisy.  
3. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół 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.  
4. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 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: 

a) ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 
b) ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze 
resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym, 

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. 

5. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny 
Program Edukacyjno - Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować 
się do zaleceń w nim  zawartych.  
 

§ 13. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub 
niedostosowaniem społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny                                
i środki dydaktyczne; 
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych ucznia; 
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach PPP i możliwości 
organizacyjnych szkoły; 
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego: 

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. 
 

§ 14. 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo 
nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.  
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 

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; 
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. 
 

§ 15. 1. Szkoła prowadzi działania w zakresie profilaktyki, poprzez: 

1) realizację przyjętych zapisów w  Programie Wychowawczo -Profilaktycznym;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) 
oraz konieczności dbania o własne zdrowie; 
4) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzami 
i psychologami; 

5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 
rówieśnikami; 

6) działania pedagoga szkolnego; 
7) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć 
integracyjnych, spotkań z psychologami; 
8) prowadzenie profilaktyki uzależnień, z uwzlędnieniem zasad profilaktyki uniwersalnej; 

9) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 
10) Organizację pomocy psychologiczno-pedadodicznej wraz z innymi organizacjami          

i stowarzyszeniami, wspierającymi Szkołę. 
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Rozdział 5 

Nauczanie indywidualne 

 

§ 16. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem: 
1) indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na czas określony, wskazany                
w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, w sposób zapewniający wykonanie 
zaleceń określonych w orzeczeniu dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych 
ucznia; 

2) Dyrektor Szkoły ustala w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę- zakres, miejsce        

i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania; 
3)  zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela 
lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć,     
z tym, że prowadzenie zajęć z uczniem klas I- III szkoły podstawowej powierza się 
jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom; 

4) zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia                        
w szczególności w domu rodzinnym. 

2. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
wynikające       z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane 
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego  
nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania 
objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia 
indywidualnego    nauczania; wniosek składa się w formie pisemnej, musi zawierać 
uzasadnienie i być  wpisany do dziennika indywidualnego nauczania, Dyrektor Szkoły 
akceptuje go własnoręcznym podpisem. 
4. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia 
zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

5. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych 
bezpośrednio z uczniem wynosi: 

1)   dla uczniów klas I –III SP - od 6 do 8 godzin; 

2)   dla uczniów klas IV –VIII  SP - od 8 do 10 godzin. 

6. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 5 pkt 1 realizuje się  w ciągu       
co najmniej 2 dni, a w ust. 5 pkt 2 w ciągu co najmniej 3 dni: 

1)   Dyrektor Szkoły może ustalić tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania  
wyższy niż maksymalny wymiar za zgodą organu prowadzącego Szkołę; 
2)  w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor szkoły może ustalić na 
wniosek rodziców tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania niższy niż 
minimalny wymiar określony w ust. 5; 

3) w przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania należy 
uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia. 

7.  Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie 
utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia 
im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły w miarę posiadanych możliwości, 
uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje 
różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.  
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8. Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych 
zajęciach edukacyjnych. 
9. Uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których 

mowa w ust. 8, w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem zajęć, o którym mowa w ust. 5. 
10. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub prawnego 
opiekuna i musi być do niego dołączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika,      
że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły. 

 

 

Rozdział 6 

Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I etapie edukacyjnym  

i rozpoczynającego naukę na II etapie edukacyjnym w klasie IV 

 
§ 17. 1. Działania Szkoły w zakresie wspierania dziecka na I etapie edukacyjnym,              

w klasach I-III. 

1) w zakresie organizacji Szkoły: 
a) poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem 

zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w mie-

siącach urodzenia, 

b) na życzenie rodziców, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup przedszkol-

nych zapisywane są do tej samej klasy, 
c) szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 
d) w miesiącu marcu organizuje się Dni Otwarte do rodziców i uczniów przyszłych 
klas pierwszych. W wyznaczonych godzinach zaproszeni są uczniowie zapisani do 
klasy pierwszej wraz  z rodzicami, 

e) organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, 
dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeń fizycznych, 

f) wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydak-

tyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy, 

g) nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje      
zabawy i pozostaje z dziećmi, 
h) świetlica szkolna zorganizowana jest w pomieszczeniu na I piętrze. Zajęcia w świe-

tlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zaintere-

sowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społecz-

ne. Umożliwiają przebywanie na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. 

Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców. 
2) w zakresie sprawowania opieki: 

a) w szkole zorganizowany jest dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejścio-

wych, monitorujących przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym, 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia odbiera dzieci ze świetlicy tuż przed dzwonkiem         
i całą grupę przeprowadza do sali lekcyjnej, 

c) po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza klasę do świetlicy, 
d) każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl. I, dyżurujący) oraz każdy  pra-

cownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłod-

szych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytua-

cji.    
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3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego:  

a) wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

b)  Dyrektor Szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów,  
c)  wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o goto-

wości  
szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców, 
d) wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  
z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem na-

uczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej, 
e) na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświad-

czeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydak-

tycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

f) realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidual-

nym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się, 
g) każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny 

różnicuje poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również 
zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możli-
wość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności, 
h) edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie 
i poszerzanie działań przedszkola, 
i) w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodziel-

ność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu 

prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych), 

j) nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu 
oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia edukacji ruchowej na terenie Szkoły wzbogaca-

ne są ćwiczeniami korekcyjnymi. Zajęcia na sali gimnastycznej i boisku szkolnym      

zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki, 
k) umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach (na 
wycieczkach, podczas pobytu na zielonej szkole, wyjazdach na basen itp.), 

l) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Stosuje się ocenę opiso-

wą bieżącą, semestralną oraz roczną. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne 
(kolorowe pieczątki), zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osią-
gnięciach dziecka, 
ł) każdemu dziecku w miarę możliwości finansowych, w uzgodnieniu z organem pro-

wadzącym, Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z zainteresowaniami. Są to 
m.in. zajęcia: ruchowe, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, szachowe, 

m) każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach 
określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest 

taką pomocą. 
n) w Szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz 
w następujących formach: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, 
rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły 
- gimnastyka korekcyjna, 

o) dodatkowo pierwszoklasiści włączeni są w zajęcia prowadzone w ramach działań 
projektowych z pozyskiwanych funduszy unijnych i objęci adekwatnie do potrzeb po-

mocą w zakresie trudności edukacyjnych i rozwijania zainteresowań. 
4) w zakresie współpracy z rodzicami: 
      a) w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych  

      i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny, 
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 b) formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, indywidualne 
konsultacje w    zależności od potrzeb, zeszyt do korespondencji, droga elektroniczna, 
kontakty telefoniczne, 

a) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przeka-

zywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.00, 

b) do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny. Godziny pracy pedagoga 

umieszczone są na drzwiach wejściowych gabinetu, oraz na szkolnej stronie interneto-

wej, 

c) Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu. 
 

2.  Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: 
1) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowują w każdej klasie podział na obowiąz-

kowe zajęcia: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację matematyczną, 
edukację muzyczną, plastyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, zajęcia kompute-

rowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne; 

2) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespo-

łach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji     

w pracy    z dzieckiem 7-letnim; 

3) nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zada-

nia określone są w Statucie Szkoły; 
4) do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie 

godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków 

do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności 
oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej     

i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej. 
 

§ 18. 1. Działaniami wspierającymi są objęte także dzieci rozpoczynające naukę w kla-

sie IV, które mają na celu wdrożenie ucznia do procesu kształcenia na II etapie eduka-

cyjnym (nauczanie przedmiotowe), obniżenie stresu, zwiększenie samodzielności 
uczniów oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w klasie i Szkole. 

W tym celu podejmowane są następujące działania: 
1) wymiana informacji pomiędzy wychowawcami klas III z przyszłymi wychowawcami 
klas IV, dotycząca specyfiki pracy w zespołach klasowych;  
2) integracja zespołu klasowego z nowym wychowawcą w klasie IV; 

3) zajęcia wychowawczo - profilaktyczne:  

a) adaptacyjne,  

b) integrujące zespół klasowy, 
c) zapoznające uczniów z technikami uczenia się, 
d) w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnościami, 
e) nauka konstruktywnej komunikacji. 

4)  zapoznanie uczniów i rodziców z przedmiotami nauczania w klasie czwartej oraz 

nauczycielami uczącymi w oddziale; 

5) współpraca wychowawcy z pedagogiem szkolnym  w celu dokładnego poznania klasy; 

6) pogadanki tematyczne oraz poradnictwo indywidualne dla rodziców związane                     
z trudnościami adaptacyjnymi dzieci, możliwościami poszukiwania pomocy w razie 
wystąpienia trudności (pedagog, specjaliści z PPP); 
7) włączenie rodziców w działania na rzecz klasy i szkoły ( m.in. organizację imprez 
klasowych i szkolnych). 
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Rozdział 7 

Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

 

§ 19. 1.  Organizując pomoc psychologiczno- pedagogiczną Szkoła ściśle współpracuje            
z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi. Do ich zadań należy:  

1) udzielanie nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojo-

wych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w roz-

poznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas      
I-III szkoły podstawowej;  
2) pomoc w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego; 

3)  pomoc w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
4)  współpraca w zakresie udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przy 

opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych; 

5)  współpraca, na pisemny wniosek Dyrektora Szkoły lub rodzica dziecka  niepełno-

sprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego          
i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i eduka-

cyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego; 
6)  udzielaniu nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wy-

chowawczych; 

7) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci        
i młodzieży; 
8) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i mło-

dzieży, rodziców i nauczycieli; 
9) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami peda-

gogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom. 

2.  Formy realizacji zadań poradni psychologiczno- pedagogicznych jakie mogą być 
prowadzone w Szkole: 

      1)   porady i konsultacje; 

      2)   udział w spotkaniach nauczycieli; 

      3)   udziału w zebraniach rad pedagogicznych; 

      4)   warsztaty; 

      5)   grupy wsparcia; 

      6)   wykłady i prelekcje; 
      7)   prowadzenie mediacji; 

      8)   interwencje kryzysowe; 

      9)   działalność informacyjno-szkoleniowa; 

      10) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 
którzy  

w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy,                   

w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

 

Rozdział 8 

Pomoc materialna uczniom 

 

§ 20. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych.  

2. Pomoc materialna polega w szczególności na: 
1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym, sytuacji 

socjalnej ucznia; 
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2) współpracy z innymi podmiotami sprawującymi opiekę nad dzieckiem i rodziną               
w zakresie pomocy materialnej. 

3. Pomoc materialna jest organizowana w szkole w formie: 

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 

2) wydawaniu bezpłatnych obiadów na podstawie decyzji MOPR; 
3) kwalifikowaniu uczniów do stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne; 

5) zabezpieczenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe; 

6) organizowanie pomocy uczniom przy współpracy ze stowarzyszeniami oraz w ramach 
działalności charytatywnej.. 

4. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy 

Samorządu Uczniowskiego. 

5. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia grupowego od 

następstw nieszczęśliwych wypadków w towarzystwie ubezpieczeniowym wybranym 

przez Radę Rodziców.  

 

DZIAŁ III 

Rozdział 1 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 21. 1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 
 

§ 22. Każdy z wymienionych organów w § 21 ust. 1 działa zgodnie z ustawą Prawo 
oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, 
uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem 
Szkoły. 
 

§ 23. 1.  Dyrektor Szkoły: 
1) kieruje działalnością szkoły; 
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 
3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 
 

§ 24. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. 
Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole. Jest 

przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
 

§ 25. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa 
ustawa Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 
 

§ 26. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,        
a w szczególności: 

1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 
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2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 
3) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                     

i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 
7) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia; 

8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 
9) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły; 
10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
szkoły; 
11) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;  
12) ustala zasady oceny pracy nauczycieli oraz ocenia ich pracę; 
13) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną; 
14) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 
wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
15) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 
16) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz  

Szkolnym Wolontariatem; 

17) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w Szkole; 

18) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer pesel ucznia celem właściwej 
realizacji tej opieki; 

19) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 
przedmiotowe i problemowo-zadaniowe; 

20) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych w oparciu o odrębne przepisy; 
21) nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli, umożliwia realizację zadań 
wynikających z przepisów w sprawie awansu zawodowego nauczycieli; 
22) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej uczniom; 

23) organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

polegające na planowaniu przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości 
udzielanej pomocy;  

24) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

25) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 
organizacji praktyk studenckich. 

 



24 

 

§ 27. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.  

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także 
brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za 
zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po 
uprzednim powiadomieniu Dyrektora Szkoły. 
6. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w ciągu roku,         
w miarę bieżących potrzeb. 

 

§ 28.1. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 
1) uchwala regulamin swojej działalności; 
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 
3) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
4) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich 

projektów przez Radę Rodziców; 
5) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły; 
6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
7) uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do Statutu; 

8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

Szkoły. 
2. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 
szkolnego; 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
3) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie 

przyczyn trudności w nauce u uczniów; 
4) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
5) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac     
i  zajęć w  ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
6) opiniuje projekt innowacji i zajęć eksperymentalnych w szkole; 
7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły; 
8) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień; 
9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 
10) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 
11) opiniuje pracę Dyrektora Szkoły przy ustalaniu jego oceny pracy; 

12) opiniuje kandydatów na stanowiska wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska  

kierownicze.  
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13) opiniuje formy realizacji godzin wychowania fizycznego. 

3. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły 
lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 
4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 
organu prowadzącego; 
5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli i rozliczeniu puli środków; 

6) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 
7) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim 
o zmianę lub nadanie imienia szkole; 
8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora 
Szkoły; 
9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

10) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 
 

§ 29. 1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 
2. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności                    
z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane ręcznie w specjalnie przeznaczonym 

do tego celu zeszycie, a załączniki do protokołu są gromadzone odrębnie w kolejności 
obowiązującej z protokołem. 
4. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest powołany przez Dyrektora nauczyciel 

-protokolant. 

5. Obowiązkiem członków rady jest zapoznanie się z każdym protokołem. 
6. Uczestnicy obrad mogą zgłaszać poprawki, uwagi i sprostowania do treści protokołu 
na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania. 

7. Rada Pedagogiczna rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu zgłaszanych poprawek 
i sprostowań. 
8. Każdy nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i wypisów. 
Księgi protokołów udostępnia się tylko na terenie szkoły. 
9. W sprawach szczegółowych dotyczących sposobu funkcjonowania Rady 
Pedagogicznej, zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności rady i zespołów 
stanowi Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły. 
10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,          

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 

§ 30. 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców 
uczniów szkoły. 
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1) w jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 
2) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

2. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa Prawo Oświatowe i wydane na jej 
podstawie przepisy wykonawcze. 

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły; 
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 
szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, wyborów przewodniczącego 
Rady Rodziców i jej przedstawicieli, wewnętrzną strukturę oraz tryb pracy Rady 

Rodziców. 

5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 
innych źródeł na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
6. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, organami 
nadzorującymi szkołę, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami 

współpracującymi ze szkołą. 
7. Rada Rodziców uchwala Program Profilaktyczno-Wychowawczy, którego 

propozycję przedstawia Rada Pedagogiczna. 

 

§ 31. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,               

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

5) opiniowania organizacji szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć. 
6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi 
szkoły. 
7. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania  
z zakresu wolontariatu. 

 

§ 32. 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 
w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
Dyrektorowi Szkoły. 



27 

 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły 
poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie 
pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

4. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg 

i wniosków. 

5. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 
służbowej i zasad ujętych w § 34 niniejszego Statutu. 

 

§ 33. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze Szkołą w sprawach wychowania 
i kształcenia dzieci. 
2. Rodzice, współpracując ze Szkołą, mają prawo do: 

1) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, 
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły; 
2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego swoich propozycji; wnioski 

i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady 
Pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 
4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje 

Dyrektor Szkoły; 
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 
przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców 
i w przypadkach wymagających ich dodatkowego omówienia; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce 

i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, 
indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca 

spotkania, telefonicznie lub pisemnie) oraz frekwencji ucznia; 

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka 
- porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia psychologiczno- 

pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły Dyrektorowi, oraz za jego 

pośrednictwem organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

 

§ 34. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 
do Dyrektora Szkoły; 
2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 
3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor Szkoły informuje na piśmie 
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, 

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego 
przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję            
w drodze głosowania. 
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4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 
prowadzącego 

 

§ 35. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 
decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Szkoły. 
 
 

DZIAŁ IV 

Rozdział 1 

Organizacja  nauczania 

  § 36. 1.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  
1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne do których zalicza się zajęcia z zakresu kształce-

nia ogólnego i zgodne z ramowym planem nauczania;  

2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 
      a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

      w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 
      b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program  

       nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

      c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 
      d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

      e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności  
      w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności. 
      2.  Formami działalności dydaktyczno- wychowawczej są także zajęcia religii, etyki,  

      wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej i nauki własnej      
      historii  i kultury.     

  

 § 37. 1. Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

2. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia             

z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa w wymiarze 14 godzin w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem 

na grupy chłopców i dziewcząt. 
3. Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, i 2  jeżeli 
jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej 
sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 
4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 

promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

5. Zajęcia są realizowane w klasach IV- VIII. 

 

§ 38. 1. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
1) w systemie klasowo – lekcyjnym: 

a) godzina lekcyjna trwa 45 min, 

b) czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I- III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy ustalony w tygo-

dniowym rozkładzie zajęć 

2) zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut - dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych       

w czasie krótszym tj. od 30 do 60 minut, zachowując ogólny czas pracy ustalony w tygo-

dniowym rozkładzie zajęć. 
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3) w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału   
na grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

4) w toku nauczania indywidualnego;  

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

6)  w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 
7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształce-

nia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania fizycznego (2 godz.); 

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy   
naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany między-

narodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich. 

2. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzboga-

cić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ustępie pierwszym 
tegoż paragrafu. 

3. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV -VIII,  dokonuje się po-

działu na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów       
w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. 

4. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o róż-
nym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów. 
5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklaso-

wych. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt                          
i chłopców. 

7. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów,         
w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

 

§ 39. 1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego: 
1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica 
ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wy-

chowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć 
w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fi-
zycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia;  

2)  w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji 

zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką 
nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na 
czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji      

w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpi-

suje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”; 
3) uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia         
z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej w tej 

sprawie. 

 

§ 40. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie    

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
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nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,            
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub       
z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu naucza-

nia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 

§ 41. Uczniowie  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie          
o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie 
potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z ob-

owiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozy-

tywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.  
 

§ 42. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.        

Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) 

ucznia. 

 

§ 43. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze 
decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na 
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.  
 

§ 44. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. Szkoła zapewnia uczniom dostęp 
do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom  do treści, które mogą stanowić zagrożenie 

dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci Wi-Fi,       

a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 
 

§ 45. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. W czasie trwania zajęć edukacyj-

nych organizuje się przerwy międzylekcyjne 10 - minutowe  oraz dużą przerwę 15 mi-

nutową. 
 

 

Rozdział 2 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

§ 46. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opie-

kuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i w oparciu o szkolne 
procedury. 

2.W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację: 
1) dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydak-

tyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycz-

nych, socjoterapeutycznych; 

2) dziennik świetlicy szkolnej; 

3) dziennik pedagoga, psychologa. 

3. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudnio-

ny  w szkole.  

4. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, dziennik pedagoga, dziennik psychologa, dziennik świetlicy oraz dzien-

nik wychowawcy są własnością szkoły. 
5. Dane osobowe zawarte w dziennikach podlegają ochronie. 
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6. Dokumentacja szkolna podlega archiwizowaniu zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami prawa.  

7. Nauczyciele dokumentują przebieg nauczania na podstawie Procedury Prowadzenia 

Dokumentacji Szkolnej obowiązującej w PSP8 w Opolu.   
 

Rozdział 3 

Organizacja  wychowania i opieki 

 § 47. 1. Szkolny  system  wychowania. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pe-

dagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczo-

Profilaktycznej  do  realizacji w danym roku szkolnym. 

 2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez Dyrektora Szkoły oraz pozostałych 
pracowników. Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmu-

je rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowot-

nym.   

3. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym śro-

dowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:  
1) pracy nad sobą; 
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  
3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   
odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   

godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja; 
4)  rozwoju samorządności;  
5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;  
6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;  
7)  tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły     
gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

4. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje 

się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 
1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły; 
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 
demokratycznym  państwie oraz  świecie; 
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, 
członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 
5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych 
dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje, zna, rozumie i realizuje w 
życiu:  

a) zasady kultury bycia, 

b) zasady skutecznego komunikowania się, 
c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 
d) akceptowany społecznie system wartości  

7) chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń; 
8) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych; 
9)  jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  
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5. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny zespoły wychowawców (wycho-

wawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program Wychowaw-

czo-Profilaktyczny  w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:  
1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  
2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  
3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  
4) pomoc w tworzeniu systemu wartości; 
5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  
6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami: . 
7)  strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.  

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych               
z   ochroną zdrowia.  
 

§ 48.1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.  
1) Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie  społecz-

ności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.  
2) Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do: 

a)  potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym 
oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji   

Dyrektora Szkoły), 
b)   społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych, 
c)   wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 
2.  Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu: 

1)   Dyrektor Szkoły: 
      a)   powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu, 
      b)   nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu, 
2)   opiekun Szkolnego Wolontariatu –nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję; 
3)   przewodniczący Szkolnego Wolontariatu –uczeń Szkoły będący wolontariuszem; 
4)   wolontariusze stali – uczniowie Szkoły współorganizujący poszczególne akcje. 

3.   Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 
1)   wychowawców oddziałów z wraz ich klasami; 
2)   nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 
3)   rodziców; 

4)   inne osoby i instytucje.  

4. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje  

 odrębny regulamin. 
 

§ 49. 1.  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację 
działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku 
kształcenia  i zawodu. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, 
czas  i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.  

6. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz dzieci; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów  w świadomym 

wyborze szkoły;  
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7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy 

uczniów; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego Systemu Doradztwa 

Zawodowego; 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 
a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 
b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 
c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 
d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodo-

wego.   

10) Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:  
a) wychowawców, 

b) nauczycieli przedmiotu, 

c) pedagoga szkolnego, 

d) bibliotekarza, 

e) szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego, 

f) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psy-

chologiczno-Pedagogicznej, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy), 
g) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania      
wyborów zawodowo-edukacyjnych. 

 

§ 50. 1.   Świetlica szkolna- postanowienia ogólne:  

1) świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej Szkoły, która 

zapewnia  uczniom bezpieczną i zorganizowaną opiekę bezpośrednio przed i po obowiąz-

kowych zajęciach dydaktycznych; 

2) świetlica przeznaczona jest  dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole            
ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do i ze 
szkoły  oraz dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych  lub oczekujących na zajęcia 
dodatkowe oraz innych,  niezapisanych, którzy potrzebują opieki okazjonalnie; 
3) świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego           
i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym oraz tygo-

dniowego rozkładu zajęć; 
4) świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można 
utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą; 
5) zajęcia realizowane w świetlicy dostosowane są do możliwości oraz potrzeb  edukacyj-

nych  i  rozwojowych uczniów. 

      2. Cele i zadania świetlicy szkolnej.  
1) celem funkcjonowania świetlicy jest:  

a) zapewnianie opieki wychowawczej uczniom, 

b) tworzenie warunków do nauki własnej i wzajemnej pomocy, 
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

2) do zadań świetlicy należy: 
a) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły, 
b)  rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

c) umożliwianie uczniom odrabianie pracy domowej, 

d) upowszechnianie  wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 
nawyków higieny, 

e)  przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym, 
f) organizowanie gier i zabaw mających na celu prawidłowy ich rozwój psychofizycz-

ny, 
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g)  wyrabianie  samodzielności, 
h)  przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, 
i) współdziałanie nauczycieli świetlicy z rodzicami, pedagogiem i  nauczycielami, wy-

chowawcami uczniów. 

3) Zadania świetlicy realizowane są w formie:  
a) zajęć specjalistycznych, 
b) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów, 
c) zajęć utrwalających  ich wiedzę, umiejętności i zdolności, 
d) gier i zabaw rozwijających, 
e) zajęć sportowych. 

 

§ 51. 1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej:  

1) nadzór  nad  świetlicą sprawuje dyrektor szkoły; 
2) świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-

wychowawczym szkoły; 
3) w świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy, opracowanego  przez 

nauczycieli świetlicy i zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły; 
4) dni i godziny pracy świetlicy na dany rok szkolny, w zależności od potrzeb środowiska        
i możliwości finansowych szkoły,  ustala dyrektor szkoły. Godziny pracy świetlicy okre-

ślone są w Regulaminie świetlicy; 

5) w świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba dzieci w grupie 

nie powinna przekraczać 25 uczniów; 
6) do świetlicy przyjmowani są, w pierwszej kolejności  uczniowie z klas I-III, w tym,           

w szczególności dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych 

oraz sierot i dzieci z rodzin zastępczych. Uczniowie klas IV  przyjmowani są do świetlicy  
w przypadku pracy obojga rodziców ( prawnych opiekunów) lub innych przyczyn i oko-

liczności wymagających zapewnienia im opieki w świetlicy; 
7) przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia  rodziców           
( prawnych opiekunów) dziecka. Rodzice wypełniają „Kartę przyjęcia dziecka do świetlicy 

szkolnej”. 
8) „kartę przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej” opracowuje dyrektor szkoły lub nauczy-

ciele świetlicy. Kartę  przyjęcia opracowaną przez nauczycieli świetlicy zatwierdza dyrek-

tor szkoły; 
9) dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców ( prawnych 

opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione, zgodnie z deklaracją w karcie przyję-
cia dziecka lub pisemnego upoważnienia;  
10) dzieci uczęszczające do świetlicy mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie  
w sytuacji, gdy:  

a) dziecko przebywające w świetlicy, które ukończyło 7 r. życia, a osoba, która je od-

biera ma ukończone 10 lat i rodzice ( prawni opiekunowie ) wyrazili swoją wolę w tej 
kwestii na piśmie oświadczając, że ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczny po-

wrót do domu obojga nieletnich dzieci, 

b) dziecko przebywające w świetlicy, które nie ukończyło 7 r. życia może zostać ode-

brane przez osobę nieletnią, która ukończyła 13 r. życia także w wyniku pisemnego 
oświadczenia rodziców ( prawnych opiekunów ), 
c) dziecko, które nie ukończyło 7 r. życia nie może wychodzić samodzielnie do domu, 
nawet na pisemną prośbę rodziców.  

11) w przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia  określają-

cego dni i godziny, w których dziecko  może  samo wracać do domu, zezwala się mu sa-

modzielnie opuścić świetlicę; 
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12) dziecko  może wracać samodzielnie do domu  na podstawie informacji telefonicznej   
od rodziców ( prawnych opiekunów ) kierowanych do sekretariatu lub bezpośrednio do 
nauczyciela świetlicy; 
13) zastrzega się możliwość domniemanej wątpliwości co do osoby odbierającej, przysłu-

gującej nauczycielowi świetlicy, który w razie obawy o bezpieczeństwo ucznia może po-

prosić rodziców (  prawnych opiekunów ) o wskazanie osoby, do której takich wątpliwości 
nie ma;  o swoich wątpliwościach  nauczyciel świetlicy informuje Dyrektora Szkoły; 
14)  rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy 
świetlicy; 

15) uczeń zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy na życzenie rodziców  (prawnych 

opiekunów); 

16) rodzice uczniów uczęszczających do świetlicy nieobowiązkowo uiszczają opłatę,        
na materiały piśmienne i pomoce dydaktyczno- relaksacyjne – kwotę ustala się z rodzicami 
w danym roku szkolnym; 

17) organem uprawnionym do wydawania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki pienię-
dzy w szkole jest dyrektor szkoły.   

 

§ 52. 1.  Prawa i obowiązki uczniów- wychowanków świetlicy: 

1) wychowanek świetlicy ma prawo: 
a) być i czuć się bezpieczny w świetlicy, 
b) realizować swoje zainteresowania, rozwijać uzdolnienia i nabywać nowe umiejęt-

ności, 
c) uzyskiwać pomoc w odrabianiu zadań domowych, 
d) wypoczywać i relaksować się w sposób dla siebie właściwy- wg  chęci, w atmosfe-

rze ładu i porządku. 

 2) wychowanek świetlicy jest zobowiązany: 
a) respektować prawa współwychowanków do bezpiecznego i spokojnego funkcjo-

nowania w świetlicy, 

b)  przestrzegać obowiązujących zasad zachowania się w świetlicy, 
c) współpracować w procesie wychowania i opieki, 

d) ponosić odpowiedzialności za własne czyny i postępowanie. 
2. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki szczegółowo nakreśla Re-

gulamin Świetlicy. 

  

         § 53. 1. System nagród i kar obowiązujących w świetlicy. 

1) za szczególne osiągnięcia w dziedzinie współpracy, współdziałania i wzajemnej pomo-

cy  w grupie  ustala się następujące nagrody: 

a) wyróżnienie ucznia na forum świetlicy, 

b) pochwała wobec wychowawcy klasy, 

c) pochwała pisemna w zeszycie informacji, 

d) dyplom uznania od nauczyciela świetlicy, 
e) na wniosek nauczyciela świetlicy dyplom od dyrektora szkoły, 
f) nagroda rzeczowa w postaci przyborów szkolnych lub gier dydaktycznych, 

g) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  informacji o wyróżniających się wychowawczo 

uczniach, 

2) za nie przestrzeganie  obowiązujących zasad zachowania się  w  świetlicy szkolnej usta-

la się następujące  kary: 
a) uwaga ustna nauczyciela świetlicy, 
b) uwaga pisemna w zeszycie informacji, 

c) upomnienie ucznia z wpisem do dziennika, 
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d)  informacja skierowana do nauczyciela- wychowawcy  oraz pedagoga o niestosow-

nym zachowaniu się ucznia, 
e) nagana ustna na forum klasy ucznia, 

f) nagana pisemna  z uzasadnieniem, skierowana do rodziców 

             

       § 54. 1. Zadania nauczycieli świetlicy: 

1) opracowywać ramowy plan zajęć opiekuńczo- wychowawczych na dany rok szkolny; 

2) systematycznie prowadzić dziennik zajęć; 
3) przestrzegać dyscypliny pracy; 
4) prowadzić zajęcia wychowawczo- opiekuńcze  zgodnie z rocznym planem opiekuńczo- 

wychowawczym; 

5) dbać o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy; 
6) uzgadniać z przełożonym istniejące potrzeby świetlicy ukierunkowane na dobro wycho-

wanków; 

7) wykonywać  prace  zlecone  przez  Dyrektora Szkoły; 
8) sprawować opiekę i dbać o  bezpieczeństwo wychowanków, zarówno w świetlicy, jak         
i poza jej terenem; 

9) dbać o relaks i wypoczynek uczniów po zajęciach dydaktycznych; 
10) organizować zajęcia ciekawe, merytoryczne z uwzględnieniem warunków wszech-

stronnego rozwoju ucznia; 

11) organizować gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomiesz-

czeniach i na powietrzu,  mające na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; 
12)  rozwijać  ich zainteresowania i uzdolnienia; 

13)  upowszechniać zasady kultury zdrowotnej i kształtować nawyki higieny; 
14) zapoznać uczniów  z zasadami poprawnej współpracy, współdziałania i pożądanego       

zachowania w społeczności świetlicowej  oraz nieustannie  przypominać i wdrażać je        
w życie;   

15) współpracować z rodzicami  ucznia; 
16) współpracować z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompen-

sowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając szczególną opieką 
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, z rodzin niepełnych oraz innych wyma-

gających szczególnej opieki.                                               
                                                          

        § 55. 1. Świetlica prowadzi dokumentację w postaci: 
1)  planu  pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy zatwierdzonego przez Dyrektora 

Szkoły; 
2)  rejestru kart przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej; 
3)  regulaminu świetlicy zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły; 
4)  regulaminu zachowania się uczniów w świetlicy szkolnej; 

5)  dziennika zajęć świetlicy; 
6)  dziennego rozkładu dnia pracy świetlicy; 
7)  tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno- wychowawczych uczniów i nauczycieli 

świetlicy; 

8)  listy uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne; 

9) zeszytu odbioru uczniów ze świetlicy przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub inne 
upoważnione osoby; 

10)  rejestru pisemnych upoważnień rodziców; 
11)  półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności świetlicy szkolnej. 
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Rozdział 4 

Organizacja szkoły 

§ 56. 1. Baza Szkoły służy do realizacji zadań statutowych szkoły, w tym celu szkoła 
posiada; 

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 
2) bibliotekę wraz z czytelnią; 
3) 2 pracownie komputerowe  z dostępem do Internetu;   
4) gabinet pedagoga szkolnego; 

5) gabinet logopedyczny; 

6) gabinet medycyny szkolnej; 

7) świetlicę szkolną; 
8) salę gimnastyczną; 
9) plac zabaw; 

10) boisko asfaltowe. 

 

§ 57.  Organizacja nauczania w szkole.  

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym po-

wszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierw-

szy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się         
w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

3. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza/semestry: 

1) I półrocze (semestr) rozpoczyna się 1- go września każdego roku szkolnego i kończy  
się  w  dniu posiedzenia kwalifikacyjnej Rady Pedagogicznej; 

2) II półrocze (semestr) trwa od dnia następnego po zakończeniu I – go półrocza i trawa do 
dnia zakończenia roku szkolnego, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej; 
3) klasyfikowanie roczne przeprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie póź-
niej niż w tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. 

4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców                 

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 
organizacyjne Szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 8 dni. 

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w 

ustępie 4, mogą być ustalone:  
1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków  wyznanio-

wych; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrze-

bami społeczności lokalnej. 
6. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodat-

kowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa         

w ust. 5. 

7. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli: 
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1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprze-

dzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne: 

3) zajęcia, o których mowa w punkcie 1) i 2) podlegają odpracowaniu w wyznaczonym 
przez dyrektora terminie. 

§ 58. 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalane 

przez dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną: 
1)   szkolny plan nauczania; 

2)   arkusz organizacji Szkoły; 
3)   tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem  

każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji       
dyrektora, na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepi-

sach. 

8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji. 
9. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę po zaopiniowaniu 
przez organizacje zawodowe i organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgodnie                            
z odrębnymi przepisami. 
10. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1)  liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
2)  liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 
3)  liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych; 
4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący, w tym edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 
kształcenia; 
5)   liczbę godzin świetlicowych, pracy biblioteki szkolnej; 
6)   tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; 
7) tygodniowy wymiar zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka  
mniejszości narodowej i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, wymiar 

godzin z zakresu doradztwa zawodowego. 

11. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor szkoły,  

uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację zajęć edukacyjnych. 
12. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 
13. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązko-

wych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów 

dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 
14. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły. 
15. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 
warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych 
w rozporządzeniu     w sprawie ramowych planów nauczania. 

16. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone w oddzia-

łach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

17. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku ko-

nieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie 
szkoły. 
18. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I - III Dy-

rektor Szkoły dokonuje: 



39 

 

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Klasowej Rady Rodziców lub; 

2) zatrudnia nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.  
19. W przypadkach, jak w ustępie 17., Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału        
oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do Dyrekto-

ra Szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu pro-

wadzącego.  

20. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 
konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 17. 

21. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący. 
22. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby 
uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzo-

ny z uwzględnieniem tych przepisów.  

§ 59. 1.  W Szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub 
metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 
3. Eksperyment polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań              

w procesie kształcenia przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych,  
organizacyjnych, metodycznych, w ramach których są modyfikowane warunki, 

organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania. 
4. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, może być 
wprowadzona w Szkole, w oddziale lub grupie. 

5. Działalność innowacyjna, projektowa może być organizowana i realizowana przy 
współpracy i współdziałaniu ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 
wspierającymi szkołę w jej działalności innowacyjnej. 
 6.  Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, 
mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na 

finansowanie planowanych działań. 
7.  Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada 
Pedagogiczna. 

8. W przypadku eksperymentu Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady Rodziców występuje do Ministra Edukacji 

Narodowej z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 
Pedagogicznego w szkole, w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny,       
w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.    

      9.   Prowadzenie eksperymentu szczegółowo regulują zapisy prawa oświatowego. 
 

 § 60. 1. Szkoła  może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz 
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczy-

cielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem 
Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami, a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.                        
Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły 
lub szkolny opiekun praktyk. 
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§ 61. 1. Biblioteka jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w za-

jęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują 
nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;  

2) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej; 
3) z biblioteki korzystają uczniowie i nauczyciele; 

4) zadaniem biblioteki jest: gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie 
materiałów bibliotecznych; 

5) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych zgodnie z Regulaminem korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręcz-

ników i materiałów edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych; 

6) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 
7) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi; 

8) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 
i pogłębianie u uczniów nawyku uczenia się i czytania; 

9) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej 

(konkursy, pogadanki, gazetki, spotkania); 

10) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,        
w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i kulturowej uczniów należących 
do mniejszości narodowych, etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym; 

11) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

12) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

13) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów poprzez udział: 
w konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, lekcjach bibliotecznych; 

14) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

15) organizacja wystaw okolicznościowych. 
2. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 
zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania in-

formacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainte-

resowań i potrzeb, 

e) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej oraz 

związany z nią indywidualny instruktaż, 
f) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami szkolnych 

organizacji oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydak-

tyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów            

i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

g) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki; 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 
b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja zbiorów, 

e) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 
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f) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, 

g) planowanie pracy, 

h) składanie do dyrektora rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czy-

telnictwa w szkole, 

i) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej. 

3. Biblioteka gromadzi odpowiednie dla szkoły zbiory (w tym podręczniki szkolne, lek-

tury podstawowe i uzupełniające, literaturę obcą i popularnonaukową, edukacyjne pro-

gramy komputerowe, czasopisma i inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszcze-

gólnych przedmiotów nauczania, prasę oraz materiały edukacyjne przygotowane przez 

nauczycieli szkoły).  
4. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do prowadzenia polityki gromadzenia zbio-

rów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli, uczniów, analizą obowiązujących        
w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły. 
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki prze-

prowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli 
określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki. 

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 
7. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane z programów rządo-

wych, przez Radę Rodziców lub innych ofiarodawców. 

 

§ 62. 1.  Stołówka w Szkole jest organizowana w celu zapewnienia prawidłowej 
realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju 

uczniów. 

2. Stołówka działa na zasadach wydawania obiadów dowożonych do szkoły przez 
firmę zewnętrzną. 
3. Wybór ajenta, który będzie dostarczał do szkoły obiady jest zadaniem Dyrektora 

Szkoły przy współudziale Rady Rodziców. 
4. Umowę z ajentem zawiera Dyrektor szkoły. 
5. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej określa Dyrektor szkoły. 
6. Korzystanie z posiłków jest odpłatne, za wyjątkiem gdy obiady są finansowane przez 

MOPR. 
 

§ 63. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor Szkoły.  
 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 
2) koordynowania działań w szkole; 
3) zwiększenia skuteczności działania; 
4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 
5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 
6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 
7) doskonalenia współpracy zespołowej; 
8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 
9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 

i organizacji; 

10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności  
w wykonywaniu zadań; 
11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

3. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu  powołuje 
się zespoły stałe i doraźne.  
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4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły 
może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian    

kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 
5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okre-

sowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwią-
zaniu. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 
6. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje Dyrektor Szkoły, analogicznie jak 
przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego).   

7. Nauczyciele stale współpracują ze sobą w ramach pokrewnych przedmiotów oraz 
oddziałów, w których uczą – tych zespołów nie musi powoływać Dyrektor Szkoły, gdyż 
są one zatwierdzone w arkuszu organizacji pracy szkoły i zaopiniowane przez Radę   
Pedagogiczną. 
8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Dyrekto-

rowi Szkoły  w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza 

dyrektor szkoły.  
9. Przewodniczący przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz zapozna-

nia się Radzie Rodziców plan pracy zespołu, a  na zakończenie roku szkolnego prezen-

tuje sprawozdanie z prac zespołu. 
10. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego 

zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela. 
11. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. Obecność nauczyciela 

na zebraniach jest obowiązkowa. 
12. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 
komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji   
pracy własnej. Zebrania są protokołowane 

13. Rodzaje powoływanych stałych zespołów nauczycielskich oraz ich zadania szczegó-

łowo określa Regulamin Zespołów Nauczycielskich. 

 

Dział V 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 64. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga oraz pracowników niepedago-

gicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy. 
3. W szkole mogą być zatrudnieni: logopeda i inni specjaliści w zależności od potrzeb 

i możliwości finansowania szkoły. 
4. Osoby zatrudnione w szkole wykonują zadania ustalone przez Dyrektora Szkoły 
w przydziale czynności zgodnie z określonymi przez przepisy kompetencjami. 
 

§ 65. 1.  Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący 

Szkołę. 
     2.  Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 
     3.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa 

     Prawo oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 
4. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor, a gdy nie 

utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel, wyznaczony przez organ 

prowadzący.  
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     § 66. 1.   Dyrektor Szkoły: 
1)   kieruje Szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 
2)   jest pracodawcą i kierownikiem zakładu pracy; 
3)   jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4)   jest przewodniczącym rady pedagogicznej; 
5)   wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie ustalonym ustawą. 
 

      § 67. 1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością  Szkoły, reprezentuje ją   
      na zewnątrz. 

 2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

 pracy Szkoły. 
3. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.                                                      
4. Dyrektor szkoły powołuje pracowników szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi i  arkuszem organizacji.  

5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 
wicedyrektora lub wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w innych 

przypadkach niż określony w ust. 1. 
     6.  Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor, po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej. 
7. Do zakresu działania wicedyrektora w szczególności należy: 

1)   nadzór pedagogiczny w zakresie określonym przez Dyrektora Szkoły; 
2)   nadzór nad organizacją zajęć pozalekcyjnych i organizacji szkolnych; 
3)   opracowanie tygodniowego planu zajęć i dyżurów nauczycielskich; 
4)   kierowanie działalnością wychowawczą szkoły; 
5)  koordynowanie zadań związanych z higieną i zdrowiem na terenie szkoły; 
6)  rozliczanie godzin ponadwymiarowych i organizacja zastępstw za nieobecnych  

nauczycieli; 

7)  koordynowanie działań odbywających się na terenie szkoły; 
8) zapewnianiu pomocy w realizacji działań nauczycieli oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

9)   wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 
10) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych w zakresie określonym przez 

Dyrektora Szkoły;                                                                                                                             
11) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  
 w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

12)opracowywanie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;  

13) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych 
nauczanego  przedmiotu; 

14) kontrolowane  realizacji  indywidualnego nauczania;   

15) egzekwowanie  przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień Statutu;                   

16) dbanie  o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;                                           
17) przygotowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich 
obowiązków; 
18) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 
uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi 
zasadami oceniania;                                                                                                                        

19) wykonywanie  poleceń Dyrektora Szkoły; 
20) zastępowanie Dyrektora Szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych 

uprawnień. 
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§ 68. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w § 67, ust. 7. Dyrektor opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie                     
z potrzebami  i organizacją szkoły. 

 

§ 69. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły tworzy się stanowisko 

społecznego wicedyrektora. 
2. Dla stanowiska kierowniczego wymienionego w ust. 1 dyrektor szkoły opracowuje 
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzeba-

mi i organizacją szkoły. 
 

 § 70. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą,  jest od-

powiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 
którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 
3. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno- wychowawczą 
należy: 

1) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w oświacie oraz prze-

pisami regulującymi życie szkoły i ich przestrzeganie; 

2) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu prawa, 
w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i wyznania, szacunku do pracy własnej 
i innych; 

3) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego; 
4) obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej 
i merytorycznej oraz realizacja zadań wynikających z przepisów o awansie zawodowym 

nauczyciela; 

5) obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru 

metod, technik, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania; 

6) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę       
i inne instytucje; 

7) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów; 

8) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce; 
9) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny, pracy 

zespołowej; 
10) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia; 

11) bezstronna, obiektywna, sprawiedliwa i jawna ocena ucznia, zgodna z obowiązują-

cymi zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 
12) dostosowanie wymagań z nauczanego przedmiotu na podstawie opinii i orzeczeń po-

radni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej wobec ucznia,          

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 
nauczania; 

13) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej: systematyczne wpisywanie tematów 

lekcji, kontrolowanie obecności uczniów na lekcji, systematyczne wpisywanie ocen 

bieżących, wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych zgodnie z wewnątrzszkolnym 

ocenianiem, sporządzanie informacji dotyczących działań związanych z powierzonymi 
przez dyrektora dodatkowymi obowiązkami; 
14) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
podczas ich użytkowania; 
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15) pełnienie obowiązków opiekuna pracowni oraz sprawowanie pieczy nad sprzętem 
i pomocami naukowymi znajdującymi się w pracowni w czasie prowadzenia zajęć oraz 
w czasie przerw między tymi zajęciami. 
16) wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie zapewnienia niezbędnych do pracy 
materiałów i pomocy. 

     4.  Prowadzenie  systematycznej współpracy z rodzicami poprzez: 
1) udział w zebraniach i konsultacjach oraz spotkaniach w innych uzgodnionych termi-

nach; 

2) informowanie rodziców w szczególności o: 
a) zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i szkole, 

b) zakresie wymagań na poszczególne oceny szkolne, 
c) zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce ucznia; 
d) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (dziennik elektroniczny lub inne formy 

komunikacji). 

5. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z opieką nad uczniami należy: 
1) zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania oraz odnotowanie tego faktu 

w  protokole spotkania z rodzicami, w dzienniku elektronicznym; 

2) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie Szkoły, poza nią              
i dbanie o ich przestrzeganie; 

3) odbywanie zastępstw doraźnych oraz aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami              
i podczas przerw śródlekcyjnych zgodnie z Regulaminem dyżurów, który ściśle określa ob-

owiązki nauczyciela dyżurnego; 

4) nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły, a w razie jego nieobecności nauczyciela 

dyżur ten obejmują osoby wyznaczone do jego zastępowania; 
5) reagowanie na niewłaściwe zachowanie ucznia. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia 

z zagrożonych miejsc uczniów powierzonych ich opiece, jeżeli stan zagrożenia powsta-

nie lub ujawni się w czasie zajęć. 
7. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których 

mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia 
dla bezpieczeństwa. 
8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 

i kończenia zajęć edukacyjnych. 

9. Inne obowiązki nauczyciela: 
1) branie czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach oraz zespo-

łach zadaniowych; 

2) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej; 
3) nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły doty-

czące bezpośrednio działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej szkoły, w tym 

organizować wycieczki tematyczne, rekreacyjne, wyjście do kina, teatru itp.  
10.  Nauczyciel ma prawo do: 

1) autonomiczności swej pracy; 
2) swobodnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły, pod warunkiem, że nie naru-

sza tym godności innych osób; 

3) odwoływania się od niesłusznej, jego zdaniem oceny, w szczególności na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach; 
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4) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej, metodycznej i wychowawczej     

ze strony Dyrektora Szkoły, doradców metodycznych oraz innych nauczycieli szkoły; 
5) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar dla uczniów; 
6) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, metod, form      
organizacyjnych lekcji i środków dydaktycznych; 
7) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia, w oparciu o wewnątrzszkolne      
ocenianie; 

8) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów; 
9) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej i światopoglądowej. 

§ 71. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych wchodzą 
w skład zespołów przedmiotowych. 
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący. 

 

§ 72. 1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 
z nauczycieli (uczących w tym oddziale) zwanemu dalej wychowawcą oraz w niektó-

rych sytuacjach wyznacza drugiego wychowawcę społecznego. Drugi wychowawca     

zastępuje wychowawcę w czasie jego nieobecności i wspiera w realizacji jego zadań. 
2. W klasach I-III zapewnia się w miarę możliwości ciągłość pracy wychowawczej    
poprzez prowadzenie każdego oddziału przez jednego wychowawcę w toku 3-letniego 

nauczania. 

3. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. 
Inspiruje i wspomaga zespołowe i indywidualne działania uczniów, podejmuje rolę    
mediatora w kwestiach spornych. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, winien: 
1) podejmować działania mające na celu poznanie warunków życia i nauki swoich wycho-

wanków; 

2) organizować razem z uczniami i ich rodzicami różnych działań integrujących zespół 
klasowy; 

3) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający 
wychowanie prorodzinne; 

4) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji 

oddziaływań wychowawczych; 
5) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowaw-

czych; 

6) współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem i poradnią psychologiczno-    

pedagogiczną, pielęgniarką szkolną i specjalistą do spraw bhp; 
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 
8) niezwłoczne informować dyrektora o niewypełnianiu przez ucznia obowiązku nauki,     
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia przekraczającej 50% obowiązko-

wych zajęć dydaktycznych w danym miesiącu; 
9) w przypadku niewypełniania obowiązku nauki, wychowawca w porozumieniu 

z Dyrektorem rozpoczyna procedurę wyjaśniającą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i regulacjami szkoły; 
10) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp.; 
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11) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 
i poszanowaniu godności; 
12) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce 
i zachowania się ucznia; 
13) powiadamiać ucznia i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śród-

rocznych, rocznych zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem; 
14) zapoznać uczniów i rodziców z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania; 
15) organizować zebrania klasowe dla rodziców; 
16) planować i realizować zajęcia w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy. 

6. Wychowawcy oddziałów są zobowiązani zapoznać uczniów i systematycznie 
aktualizować ich wiedzę w zakresie bhp oraz zagrożeń terrorystycznych: 

1) zasad postępowania w razie zauważenia pożaru; 
2) sygnałów alarmowych na wypadek zagrożenia, w tym terrorystycznego; 

3) planów ewakuacji, oznakowania dróg ewakuacyjnych; 

4) zasad zachowania i wynikających z nich obowiązków w czasie zagrożenia; 
5) zasad bezpieczeństwa w okresie przerw międzylekcyjnych, ferii, wakacji. 

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-  

wychowawczej (dziennik elektroniczny, arkusze ocen, świadectwa szkolne, 

dokumentację wychowawcy, itd.). 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 
i metodycznej ze strony instytucji działających na rzecz oświaty. 
9. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku: 

1) gdy nauczyciel nie wykonuje zadań wychowawczych; 
2) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcję wychowawcy; 
3) urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego, lub innej dłuższej nieobecno-

ści; 
4) na wniosek rodziców i uczniów zaopiniowany przez Radę Rodziców lub Radę Pedago-

giczną; 
5) zmian organizacyjnych jednostki; 

6) uzasadnionego wniosku wychowawcy. 

10. W zakresie przeciwdziałania zjawiskom agresji i przemocy w Szkole,                     

do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności: 
1) rzetelne rozpoznanie i zdiagnozowanie oddziału we współpracy z pedagogiem szkol-
nym pod względem emocjonalnym oraz pod względem przynależności do subkultur 
młodzieżowych; 

2) informowanie rodziców i nauczycieli o problemach w zakresie kształcenia 
i wychowania, włączanie rodziców do rozwiązywania problemów wychowawczych; 
3) stwarzanie atmosfery życzliwości, otwartości i szczerości w kontaktach z zespołem od-

działu; 
4) przejawianie zainteresowania problemami oddziału w celu przeciwdziałania formom 

niedostosowania społecznego; 
5) kształtowanie w sobie umiejętności negocjacji i stosowania ich w kontaktach z uczniem 
i rodzicami ucznia; 

6) inicjowanie działań mających na celu wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach życio-

wych przy współpracy z pedagogiem, Dyrektorem, poradnią psychologiczno-pe-

dagogiczną, poradniami specjalistycznymi oraz ośrodkami pomocy społecznej. 
 

§ 73. 1. W Szkole zatrudnieni są pedagog i w razie potrzeb psycholog szkolny. 

2. Do obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego należy pomoc uczniom 

i wychowawcom oddziałów, w szczególności w zakresie: 
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1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowo-

dzeń szkolnych; 
2) określania form i sposobów udzielania opieki i pomocy uczniom stosownie do ich       
potrzeb; 

3) podejmowania działań profilaktyczno-wychowawczych w stosunku do uczniów zagro-

żonych niedostosowaniem społecznym; 
4) organizowania pomocy pedagogicznej rodzicom i nauczycielom (doradztwo); 

5) organizowania różnych form opieki i pomocy pedagogicznej; 
6) zabiegania o pomoc socjalną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Swoje obowiązki (w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom 

w indywidualnych przypadkach) pedagog i psycholog szkolny wykonują w porozumie-

niu z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami, wychowawcami, pielęgniarką, oraz       
organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi (poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi). 

4. Pedagog i psycholog szkolny dbają o przestrzeganie przez szkołę postanowień Kon-

wencji o Prawach Dziecka. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego określa Dyrektor 

Szkoły. 
 

§ 74. 1. W Szkole wybierany jest przez ogół uczniów, w ogólnoszkolnych, bezpośred-

nich, powszechnych i tajnych wyborach Rzecznik Praw Ucznia. Rzecznikiem Praw 

Ucznia może zostać nauczyciel uczący w szkole, z wyłączeniem osób pełniących funk-

cje kierownicze. 

2. Rzecznik podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli lub pracowników 

administracji szkoły. 
3. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy: 

1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole; 
2) zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli; 
3) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów dotyczących praw uczniów; 
4) udzielanie uczniom i ich rodzicom porad dotyczących sposobów ochrony praw. 

4. Rzecznik Praw Ucznia, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,             

ma prawo przedstawiania na jej forum problemów związanych z przestrzeganiem praw 

ucznia. 

5. Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony ucznia przed przemocą, 
okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym 
traktowaniem w szkole i w rodzinie. 

6. Do rzecznika mogą zgłaszać się uczniowie osobiście, ich rodzice a także każdy, kto 
wie o zaistnieniu sytuacji wymagającej interwencji. 
 

§ 75. 1. Obsługę administracyjną szkoły zapewniają pracownicy szkoły niebędący nau-

czycielami. 

2. Sposób zatrudniania i przydział obowiązków regulują odrębne przepisy. 

3. Pracownicy administracji i obsługi wspierają kadrę pedagogiczną w nadzorze 

nad bezpieczeństwem uczniów w szkole. 
4. Pracownicy obsługi współpracują z nauczycielami przy organizowaniu przedsięwzięć 
edukacyjnych, profilaktycznych i środowiskowych. 
5. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni informują Dyrektora Szkoły, pedagoga, wy-

chowawcę o problemach lub innych zdarzeniach  wychowawczych, które miały miejsce 

w szkole, których byli świadkami. 
6. Szczegółowy zakres obowiązków administracji i obsługi ustala Dyrektor Szkoły. 
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DZIAŁ VI  

Rozdział 1 

Obowiązek szkolny 

 

§ 76.   Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 
18 roku życia. 

 

§ 77. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, pod warunkiem,                  
że wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.  
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 
Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione                 
z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 
4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych Dyrektor grupuje dzieci        

od najmłodszego i kolejno według miesięcy urodzenia.   
5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której 
mowa  w ust. 4. Może to nastąpić w przypadkach: 

1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych 
rocznikach; 

2) gdy, dzieci są spokrewnione; 
3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 
4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci; 

5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze Szkoły. 
 

§ 78. 1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje Dyrektor Szkoły podstawowej,   do 

której zostało przyjęte dziecko.  
2. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku 
szkolnego. 

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już 
rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.  
4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza 
obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla  dziecka o odroczeniu 
przez niego spełniania obowiązku szkolnego.  
 

§ 79. 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza Szkołą na 
podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 
mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.  

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny formie, jak w ust. 1 może 
otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas Szkoły lub ukończenia tej 
Szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez Szkołę, 
której Dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-

wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 80. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji         

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 81. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 
nieobecność w okresie jednego semestru na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych w szkole podstawowej. 

 

§ 82. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) poinformowaniu o każdej nieobecności dziecka w szkole osobiście lub telefonicznie 
najpóźniej w drugim dniu nieobecności; 

5) pisemnym usprawiedliwianiu nieobecności dziecka w szkole do dwóch tygodni; 

6) dostarczeniu zwolnienia lekarskiego w przypadku nieobecności dziecka powyżej dwóch 
tygodni; 

7) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej     
w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą 
obwodową. 

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

 

§ 83. 1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły           
w określony przez zasady  przyjmowania sposób.  
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 
szkolnej.  

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z między-narodowymi 

prawami człowieka i  dziecka.    
4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu       
na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  
narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.  
5. Traktowanie członków: 

1) nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu 
lub karaniu;  

2) żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej 
ingerencji w sferę jego życia prywatnego; 
3) szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka 
społeczności Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane        

i karane; 

4) nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, 
obrzędach religijnych lub  nauce religii; 
5) każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek: 

a)   poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób, 
b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi  

ludźmi, 
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c)    zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych, 

d) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby  
oraz używanie  wulgarnych słów, zwrotów i gestów. 

6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub 
psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgro-

madzone w Szkole.  

7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia 

szkody. 

8. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły  
i kultywować jej tradycje. 

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 84. 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:  
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 
2) niezwłocznego uzyskania pierwszej pomocy medycznej w razie wypadku lub nagłego 
zachorowania w szkole, z jednoczesnym powiadomieniem lub wezwaniem rodziców; 

3) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 
4) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

5) zgłaszania wychowawcy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów 

i wątpliwości, jawnego wyrażania opinii dotyczących treści nauczania i wychowania, życia 
szkoły oraz uzyskiwania od nich wyjaśnień, odpowiedzi i wszelkiej możliwej pomocy; 
6) własnej aktywności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, rozwijania zainteresowań, 
zdolności i talentów; 
7) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

8) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

9) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie                         

z  Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania; 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 
szkolnej; 

11) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie 
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 
12) realizacji oddziałowego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę 
klasy  i zgodnego z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły; 
13) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 
przepisach; 

14) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

15) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

16) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 
określonych przez Dyrektora Szkoły; 
17) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 
18) zwracania się do Dyrektora Szkoły, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 
19) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, pod warunkiem, że nie naruszają 
one praw innych; 

20) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 
komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji 
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Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek 
o takie zwolnienie; 

21) brania udziału i kandydowania w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 

22) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów; 
23) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów 
prawnych; 

24) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych),                        

w tym również o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

25) uczeń ma prawo do poprawy śródokresowych ocen niedostatecznych w terminie                

i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a dwóch rocznych ocen niedostatecznych 

na egzaminie poprawkowym. 

 

 § 85. 1.  Każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Gustawa Morcinka     

w Opolu ma obowiązek:  
1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie; 

2) godnie, kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią; 
3) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, uczestniczyć w obowiązkowych 
i wybranych przez siebie zajęciach; 
4) podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora, wicedyrektora Szkoły, nauczycieli oraz 
innych pracowników szkoły, a także ustaleniom Samorządu Uczniowskiego Szkoły lub 
Samorządu Klasy; 

5) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  
     a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,  
     b) szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi,  

     c)  przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności. 
6) troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd; 
7) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia; 
8) uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany 
jest na równi z uczestnictwem w zajęciach szkolnych; 
9) dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole; 

10) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 
11) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków 
odurzających; 
13) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe                 
z przyczyn od nich niezależnych; 
14) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie 

dobranej fryzury. 

 

     § 86. 1. Uczeń może być  zwolniony z zajęć: wychowanie fizyczne, informatyka, drugi 

język,  na  podstawie decyzji Dyrektora Szkoły, po spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka, z których uczeń ma być 
zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, 
że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

2. Uczeń zwolniony z zajęć (wychowanie fizyczne, informatyka, drugi język) ma 
obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć    
są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 
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3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub 
wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego 

języka, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.  
 

§ 87. W ostatnim tygodniu nauki  (VIII klasa lub zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek 
rozliczyć się ze szkołą.  

    § 88. 1. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków                     
o podobnym działaniu;  
2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 
5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych bez zgody nauczyciela; 
6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy           

i zgody   zainteresowanych;  

8) wprowadzać obce osoby do Szkoły. 
 

Rozdział 4 

Strój szkolny 

 

§ 89. 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju 

uczniowskiego, który dodatkowo nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać 
kontrowersji. 

2. Zabrania się noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających: biodra, brzuch, 

ramiona oraz z dużymi dekoltami. 

3. Zabrania się farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania 
paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii. 
4.Ubranie nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych nadruków oraz haseł 
propagujących narkomanię, przemoc itp. – również w językach obcych. 

5. Strój obowiązujący podczas zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel 
przedmiotu. Uczniowie zobowiązani są przynosić obuwie sportowe z bezpieczną 
podeszwą. W razie braku obowiązującego stroju uczeń nie bierze aktywnego udziału      
w w/w zajęciach. Nauczyciel wpisuje do dziennika nieprzygotowanie do zajęć. 
6. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły obuwie zmienne. 
7. Podczas uroczystości z okazji  świąt państwowych i uroczystości szkolnych 
obowiązuje uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub 
spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także                   
w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są 
informowani odpowiednio wcześniej przez wychowawcę klasy.. 

Rozdział 5 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

 

§ 90. Uczniowie przestrzegają zasad korzystania w Szkole z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych, które zawarte są w Regulaminie Korzystania z 

Telefonów Komórkowych oraz innych Urządzeń Elektronicznych  w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu oraz, z którym zostali zapoznani 

uczniowie i rodzice.  
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Rozdział 6 

Nagrody i kary 

      § 91. 1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły; 
2) wzorową postawę; 
3) wybitne osiągnięcia; 
4) dzielność i odwagę. 
       2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 
       Samorządu  Uczniowskiego  oraz  Rady  Rodziców,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady 

       Pedagogicznej. 

       3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała Dyrektora  Szkoły wobec całej społeczności szkolnej; 
3) dyplom; 

4) nagrody rzeczowe. 

      4. Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu szkoły. 
 5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 

pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał 
średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe 
lub bardzo dobre zachowanie. 

6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 
zgodnie z  wytycznymi organu prowadzącego. 

7. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, a w szczególności 
za następujące zachowania zarówno na terenie szkoły, jak i podczas organizowanych 

przez Szkołę zajęć, także poza jej terenem:  
1) dewastowanie budynku, jego otoczenia lub wyposażenia, niszczenie mienia innych 

osób; 

2) niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkolnej; 

3) wnoszenie lub posiadanie alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych; 
4) palenie papierosów, e-papierosów, zażywanie lub przebywanie pod wpływem 
narkotyków lub środków psychoaktywnych, spożywanie alkoholu lub przebywanie pod 

jego wpływem; 

5) wnoszenie lub posiadanie materiałów, przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla 
innych osób; 

6) przejawianie jakichkolwiek form agresji, w szczególności naruszanie nietykalności 
cielesnej; 

7) aroganckie zachowanie, używanie wulgarnych, obraźliwych słów lub  gestów wobec 
nauczycieli, innych pracowników szkoły, jak również innych osób; 
8) utrudnianie prowadzenia lekcji lub innych zajęć; 
9) znęcanie się psychiczne lub fizyczne, zastraszanie, wymuszanie dóbr materialnych; 

10) kradzież; 
11) kłamstwo, fałszowanie zwolnień i usprawiedliwień; 
12) nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć szkolnych; 
13) lekceważenie i naruszanie obowiązujących w szkole przepisów dotyczących 
higienicznych i bezpiecznych warunków nauki; 

14) inne zachowania niezgodne z obowiązującym prawem. 
8. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) uwaga ustna nauczyciela; 

2) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag; 
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3) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika; 

4) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do Dyrektora; 

5) nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

6) odebranie uczniowi prawa do uczestniczenia w wycieczkach szkolnych, imprezach 

sportowych, zawodach lub imprezach szkolnych i oddziałowych; 
7) przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły może nastąpić na wniosek 

wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, Dyrektora - uchwałą Rady Pedagogicznej; 
8) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor może wystąpić z wnioskiem do      

Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 
b) dopuszcza się kradzieży, 
c) wchodzi w kolizję z prawem, 

d) demoralizuje innych uczniów, 

e) narusza postanowienia statutu. 

9. Niezależnie od nałożonej kary, uczeń może być zobowiązany przez wychowawcę lub 
dyrektora szkoły do: 

1) naprawienia wyrządzonej szkody; 
2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej; 

3) uczestniczenia w określonych zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym 

lub dydaktycznym. 

     10. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika szkoły; 
2) Rady Pedagogicznej; 

3) innych osób. 

      11. Od wymierzonej kary uczniowi za pośrednictwem rodzica/prawnego opiekuna 

przysługuje prawo do: 
1) wystąpienia do Dyrektora z wnioskiem o uzasadnienie w ciągu 3 dni od daty powiado-

mienia go o wymierzonej karze;  

2) pisemnego wystąpienia do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy         
w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze; 

3) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do Kuratora Oświaty w ciągu 7 dni od 

daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

12. W ramach rekompensaty za wyrządzoną szkodę uczeń może na swój wniosek 
i za zgodą Dyrektora (po udzieleniu pisemnej zgody rodziców) zobowiązać się do wy-

konania określonej pracy na rzecz Szkoły. Za zachowanie zasad bezpieczeństwa i higie-

ny podczas wykonywania przez ucznia pracy odpowiada wychowawca. 

§ 92.  1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły przeprowadza się w oparciu o decyzję 

Rady Pedagogicznej Szkoły, która może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury 
karnego  przeniesienia ucznia do  innej  szkoły. 
2.  Decyzję w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.  
3. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o  przeniesienie ucznia  do  

innej  szkoły: 
1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące uszczerbkiem  
zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;  
2) rozprowadzanie, używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome  fizyczne lub  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  
szkolnej  lub naruszanie godności, uczuć  religijnych lub narodowych;  
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

5) kradzież;  
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  
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7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  
8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 
środków dyscyplinujących;  
11)  zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;  
12)  fałszowanie dokumentów szkolnych;  
13)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

4. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do 
innej szkoły. 

 

     § 93. 1. Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły:  

1) podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu 
oraz protokół zeznań świadka lub świadków zdarzenia; 
2) jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa,  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia 

organa ścigania; 
3) Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  
posiedzenie  Rady Pedagogicznej Szkoły; 
4) Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być 
wychowawca klasy, pedagog lub psycholog szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  
może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego; 
5) Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  
postępowania  ucznia  jako  członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania 
analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność; 
6) Wychowawca  klasy  informuje  Radę Pedagogiczną o  zastosowanych  dotychczas  
środkach wychowawczych  i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, 
rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.; 

7) Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  
podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.   

2. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.  
3. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej 
celem uzyskania opinii. Brak opinii  Samorządu Uczniowskiego w terminie 7 dni od 

zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 
4. Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Kuratora  Oświaty. 
5. Decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają i  podpisują  rodzice  lub  opiekunowie 

prawni.   

6. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego                     
w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  
7. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  
zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji.  

 

Dział VII 

Rozdział 1 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 

 

 § 94. 1. Zasady ogólne - ocenianiu podlegają: 
1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2)   zachowanie ucznia. 

      2.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach  
      oceniania wewnątrzszkolnego. 
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3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umie-

jętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole pro-

gramów nauczania  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
    4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach ocenia-

nia wewnątrzszkolnego i elementów oceniania kształtującego.  
    5.   Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 
1)  monitorowanie pracy ucznia i informowanie o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

uczeń informowany jest  o poziomie swoich osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach po-

przez oceny bieżące, punkty lub ocenę opisową; 
2)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; pomoc    

ta polegać będzie na: 
      a) wskazywaniu, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 

      się dalej uczyć,            
      b) wskazywaniu źródeł informacji, 
      c) przydzielaniu zadań dodatkowych, 
      d) przydzielaniu roli asystenta nauczyciela. 

3)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu poprzez: 
      a) pochwały ustne i pisemne, 
      b) prezentacje prac uczniów, 

      c) prezentacje osiągnięć na gazetkach ściennych, w gazetkach szkolnych, 
      na stronie internetowej szkoły itp., 
      d) umożliwienie udziału w konkursach, zawodach i innych imprezach, 
      e) stosowanie systemu nagród i wyróżnień obowiązujących w szkole, 

f) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym)  i nauczycielom informacji o postę-
pach, trudnościach w nauce, oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz zasad wglądu 
do   dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów, 

g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  

      6.  Nauczyciele danych przedmiotów tworzą przedmiotowe systemy oceniania (PSO), 

       zawierające w szczególności : 
1)  wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
2)  sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  
3)  warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej      

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  
4)  warunki i sposoby przekazywania uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) informa-

cji o postępach i trudnościach ucznia w nauce; 
5)  dostosowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych do indywidualnych  
potrzeb uczniów, u których stwierdzono trudności w uczeniu się w tym specyficzne  
trudności uniemożliwiające sprostanie standardowym normom wymagań. 

7.   Zmiany w PSO mogą być dokonywane na początku roku szkolnego. 
8. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją śródroczną                             
i roczną.  
9. W wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczeń klas IV – VIII ze wszystkich      

zajęć, a uczeń klas I – III z religii, otrzymuje stopnie szkolne wyrażone według następu-

jącej skali: 

 



58 

 

 

 

Stopień 

 

Skrót literowy 

 

Oznaczenie cyfrowe 

celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb. 5 

dobry db. 4 

dostateczny dst. 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst. 1 

 

10. W trakcie nauki uczeń otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne. 
11.Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia  
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagają-
cych w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak powinien dalej się uczyć. 
12. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osią-
gnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań:   

1) stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności       
wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia; 
2) stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności        
wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.  

13. Negatywną oceną bieżącą i klasyfikacyjną jest stopień niedostateczny. Pozostałe  
są ocenami pozytywnymi. 
14. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie których        

wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż 3.  
15. Nauczyciel ma prawo odnotować w dzienniku informacje o nieprzygotowaniu 

ucznia  do lekcji „np.” i braku zadania „bz”. 

16. W klasach I – III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową.  
17. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat 

wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno 
procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 
i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

1. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów   aktywności 
szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na 
bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, 
co   zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy               i pomaga je poprawić.  
2. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III: w zeszytach, na kartach pracy i w dzienniku 

lekcyjnym stosuje się obok  oceny opisowej oznaczenia literowe (A, B, C, D, E) 
odpowiadające wprowadzonym   określeniom poziomu osiągnięć ucznia: 
A- Wspaniale, otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające 

poza program nauczanego przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo 

rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. 
B- Bardzo dobrze, otrzymuje uczeń, który posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności 



59 

 

określony programem nauczania w danej klasie, samodzielnie, sprawnie posługuje 
się zdobytymi wiadomościami.  

C- Dobrze, otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych 
programem nauczania w danej klasie, poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.  

D- Popracuj, otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstawowych 
wiadomości i umiejętności zawartych w programie danej klasy. Zadania                    

o niewielkim stopniu trudności wykonuje pod kontrolą i kierunkiem nauczyciela.  
E- Trudności, otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności  

zawartych w programie danej klasy, nie jest w stanie rozwiązać zadania                   
o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.  

     20. W klasie III w ocenianiu bieżącym wprowadza się ocenianie cyfrowe od 1 do 6, ce-

lem przygotowania uczniów do obowiązującego  oceniania cyfrowego w klasach         
IV-VIII. 

21. Na podstawie opinii wydanej przez lekarza Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć 
wychowania fizycznego lub informatyki na czas w niej określony.  
22. Zwolnienie następuje po uprzednim złożeniu do Dyrektora Szkoły przez rodzica 
(prawnego opiekuna) pisemnego podania wraz z uzasadnieniem.  

23. Dyrektor Szkoły na podaniu umieszcza adnotację o treści „Zwalniam z zajęć  wy-

chowania fizycznego..., Zwalniam z wykonywania ćwiczeń fizycznych” lub „Zwalniam 

z zajęć komputerowych ...” na czas określony w opinii lekarza. 
24. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii, uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. 

25. Nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany dostosować wymagania  edu-

kacyjne  niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidual-

nych potrzeb i możliwości określonych w opinii.  
26.  Jeżeli okres zwolnienia w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fi-
zycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyj-

nej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  
27. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie  

opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni     

specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym   nie-

publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym       
z  zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego 
etapu edukacyjnego. 

28. W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumen-

tacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

      § 95. 1. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

1) ocena postępów ucznia dokonywana jest systematycznie w ciągu roku szkolnego; 
2) ocenie podlegają wiadomości i umiejętności zgodnie z wymaganiami  edukacyjnymi na 

poszczególne stopnie szkolne. 

  2.  Ustala się następujące poziomy wymagań w klasach IV-VIII: 

1)   Wymagania konieczne ( K ) na stopień dopuszczający obejmują treści nauczania : 
      a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 
      b) potrzebne w życiu. 
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2)  Wymagania podstawowe ( P ) na stopień dostateczny obejmującą treści nauczania : 
      a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 
      b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 
      c) o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, 
      d) często powtarzające się w programie nauczania, 
      e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

      f) określone   programem   nauczania   na   poziomie   nie   przekraczającym  
      wymagań zawartych w podstawie programowej, 

      g) głównie proste, uniwersalne umiejętności. 
3)   Wymagania rozszerzające ( R ) na stopień dobry obejmują treści  nauczania : 
      a) istotne w strukturze przedmiotu, 

      b) bardziej   złożone,   mniej   przystępne   treści   zaliczone   do  wymagań 

      podstawowych, 

      c) przydatne,  ale  nie  niezbędne w opanowywaniu treści z danego przedmiotu  
      i innych przedmiotów szkolnych, 

      d) użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, 
      e)  o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, 
      f) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według 

      wzorów znanych z lekcji i z podręcznika. 
4)  Wymagania dopełniające ( D ) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści 
określonych programem nauczania, są to więc treści : 
      a) złożone, trudne, ważne do opanowania, 
      b) wymagające korzystania z różnych źródeł, 
      c) umożliwiające rozwiązywanie problemów, 
      d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 
5)   Wymagania wykraczające ( W ) na stopień celujący obejmują treści : 
      a) znacznie wykraczające poza program nauczania, 
      b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 
      c) wynikające z indywidualnych zainteresowań, 
      d) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych, 
      3.  Wymagania  odpowiadające  poszczególnym stopniom szkolnym z  zajęć 

      edukacyjnych określają PSO.  
4.  Laureaci   konkursów  przedmiotowych, zawodów sportowych  o  zasięgu  woje-

wódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują  z  danych   zajęć   edukacyjnych  celującą  
roczną  ocenę klasyfikacyjną, a uczeń, który   uzyskał    tytuł   laureata  po ustaleniu    

albo uzyskaniu rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje  z  tych zajęć celującą  roczną ocenę klasyfikacyjną. 
5. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia : 

1)   formy ustne: odpowiedzi, aktywność na lekcjach, czytanie i zrozumienie tekstu; 
2)  formy pisemne: sprawdziany wiedzy i umiejętności, kartkówki, zadania domowe,       
zeszyty ćwiczeń i przedmiotowe, dyktanda, testy, prace klasowe; 
3) inne: projekty, referaty, obserwacja pracy uczniów podczas zajęć dydaktycznych, zaan-

gażowanie ucznia w wykonywane zadanie.  
     6. Ustala się ilość prac kontrolnych w ciągu jednego tygodnia:  
1) dwie prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, jednak nie więcej 
niż jedna w ciągu dnia; 
2) sprawdziany z określonej części materiału jeden w ciągu dnia, pod warunkiem, że był 
wcześniej zapowiedziany; 
3) kartkówki z bieżącego materiału, nie więcej niż z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych, 

bez zapowiedzenia. 
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     7. Uczeń jest zwolniony:  
1) z zapowiedzianej pracy klasowej po usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej 
chorobą, która trwała dłużej niż jeden tydzień;  
2) z innych kontrolnych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych po usprawiedliwionej nieo-

becności trwającej dłużej niż trzy dni.  
8. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej z pisemnej pracy kla-

sowej lub sprawdzianu, uczeń ma prawo do jej poprawy, w terminie uzgodnionym          

z nauczycielem.     

9. Uczeń ma prawo do dnia bez pytania ustnego w ramach losowania „ Szczęśliwego    

 numeru”. 
10. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują o wymaganiach  edu-

kacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych wynikają-
cych z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osią-
gnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewi-

dywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  eduka-

cyjnych w następujących formach:  
1) uczniów na pierwszych lekcjach przedmiotu - odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym 

i zeszycie ucznia (w przypadku nieobecności na danych zajęciach uczeń jest zobowiązany 
zasięgnąć informacji na ten temat u nauczyciela uczącego); 
2) rodziców (opiekunów prawnych)  poprzez wychowawcę, który na pierwszym zebraniu 

rodziców zapoznaje ich z PSO (w przypadku nieobecności na zebraniu, rodzic jest zobo-

wiązany zasięgnąć informacji na ten temat u wychowawcy lub w bibliotece szkolnej; 
3) nauczyciele przedmiotów są zobowiązani przekazać w/w informacje w formie pisemnej 

wychowawcy klasy. 

11. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edu-

kacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia.  

12. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidual-

nych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburze-

nia  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom. 

14. Przez specyficzne trudności w uczeniu należy rozumieć trudności w uczeniu się, 
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej 

i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności            
w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania po-

znawczo-percepcyjnego. 

15. Nauczyciel w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wykorzystu-

je pełną skalę ocen oraz formułuje wymagania tak, aby skłaniały ucznia do odpowied-

niego  wysiłku edukacyjnego oraz zapewniły otrzymanie ocen motywujących do wytę-
żonej  pracy. 
16. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych      

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
1) posiadającego opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicz-

nej poradni specjalistycznej; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orze-

czenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

3)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 
4)   posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; 
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5)   nieposiadającego orzeczenia lub opinii lecz który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych     

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanych 

przez nauczycieli i specjalistów;  

17.  Sposoby dostosowania dotyczą głównie form i metod pracy z uczniem, a nie treści  
 nauczania i obejmują: 

1)  warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne; 
2)  zewnętrzną organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej 

ławce); 
3)  warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania   

 i kryteria oceniania). 

18. Obniżenie wymagań wobec uczniów, o których mowa w pkt. 14 oznacza realizowa-

nie wymagań na  poziomie koniecznym i podstawowym.  
      

      § 96. 1.  Zasady informowania o postępach i osiągnięciach: 

1) rodzice (opiekunowie prawni)  mają możliwość uzyskiwania informacji o osiągnięciach 

edukacyjnych i wychowawczych dziecka co najmniej 4 razy w roku szkolnym podczas 

spotkań z rodzicami lub konsultacji indywidualnych; 
2) szczegółowe zasady informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych)                            

o postępach   i osiągnięciach zawarte są w PSO; 
3) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

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

ustaloną ocenę: 
1)  uzasadnienie ma formę ustną, a na prośbę rodziców pisemną; 
2)  w terminie nie przekraczającym 14 dni uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach eduka-

cyjnych poprawioną pracę kontrolną;   
3.  Uczeń ma możliwość poprawy oceny uzyskanej z pracy kontrolnej w ciągu 4 tygo-

dni od jej otrzymania; w wyjątkowych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. 
      4.   Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 
1)  na zebraniach; 

2)  w czasie konsultacji indywidualnych; 

3)  podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 
5.   W przypadku, gdy rodzice chcą mieć wgląd w dokumentację egzaminu  klasyfika-

cyjnego i poprawkowego składają wniosek do Dyrektora Szkoły, który ustala termin  

i miejsce wglądu do dokumentacji. Wniosek jest rozpatrywany do 14 dni; 

w uzasadnionych przypadkach termin może ulec zmianie. 
6. Dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb Szkoły. 
7. Do dokumentacji rodzic (prawny opiekun) może mieć wgląd jedynie w obecności 
Dyrektora Szkoły lub innego wyznaczonego przez niego pracownika.    

 

    § 97. 1.  Klasyfikacja - przyjmuje się klasyfikację śródroczną i roczną.  

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-

nych  ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  i zacho-

wania  ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w WZO – śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego, ale nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia.  
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4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyj-

nych z  zajęć edukacyjnych i z zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustale-

niu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  i  jednej rocz-

nej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna, uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, polega na podsu-

mowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkol-

nym planie  nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny  klasyfikacyjnej    
z zachowania, według przyjętej skali.  
6. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczy-

ciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobo-

wiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywa-

nych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywa-

nej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania, w terminie i formie określonych           
w WZO.  

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych        

w tym języka mniejszości narodowej, religii lub etyki ustalają nauczyciele poszczegól-

nych przedmiotów.  

8. Ocena z języka mniejszości oraz religii i  etyki jest wliczana do średniej ocen ucznia  

i jest umieszczana na świadectwie w miejscu przeznaczonym na oceny z obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych           

(w tym z przedmiotu „własna historia i kultura mniejszości”) ustalają nauczyciele pro-

wadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne; roczna ocena klasyfikacyjna         

z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukoń-
czenie szkoły.  
10. Ocena z przedmiotu „własna historia i kultura mniejszości”, będącego dla ucznia 
dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi, jest wliczana do średniej ocen ucznia                     

i umieszczana  na świadectwie szkolnym i w arkuszu ocen w miejscu przeznaczonym 

na oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
11. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie są przedmiotem dodatkowym i nie 

podlegają ocenie oraz nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyż-
szej ani na ukończenie szkoły przez ucznia (informacji o w/w zajęciach nie wpisuje się 
do arkusza ocen ani na świadectwo). 
12.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także 
systematyczność udziału ucznia w  zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach     
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
13. Ustalona przez nauczyciela śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć eduka-

cyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskali ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych (w tym  języka mniejszości narodowej, religii lub etyki) i mają możliwość przy-

stąpienia do  

egzaminu poprawkowego. 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpi-

suje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
15. Przed rocznym i śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 
wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (opiekunów 
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prawnych)  o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w oparciu o poniż-
szą procedurę:  

1) informacja   o    przewidywanych    wynikach    klasyfikacji    powinna    być przekaza-

na rodzicom (opiekunom prawnym) przez wychowawcę  klasy   na spotkaniu zorganizo-

wanym najpóźniej na cztery tygodnie przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedago-

gicznej; 

2) co najmniej na cztery tygodnie  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicz-

nej i na 2 dni przed  spotkaniem  z  rodzicami  nauczyciele są zobowiązani przedstawić 
wychowawcy przewidywane oceny; 

3) w tym  samym  terminie  nauczyciele  są  zobowiązani  przedstawić uczniom przewidy-

wane dla   nich   oceny klasyfikacyjne     oraz     sposoby    ich ewentualnego podwyższa-

nia zgodnie z PSO danego przedmiotu; 

4) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  nauczyciele wpi-

sują w dziennikach oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz przewidywane oceny 

zachowania. 

 

 

      § 98. 1. Ustalenie oceny niezgodnej z przepisami prawa: 

1)  uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły         

zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub            
z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny;  

 2)  zastrzeżenia zawierające uzasadnienie niezgodności oceny z zasadami PSO mogą być 
zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Dyrektor Szkoły rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia rodziców (opieku-

nów prawnych) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor powołuje komisję, która w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia                  
zastrzeżeń przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie    
pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyj-

nych.  

  3. W przypadku plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego sprawdzian 

umiejętności ma formę praktyczną. 
  4. Szczegółowy termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
  5. W skład komisji wchodzą: 

1)   Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodni-

czący komisji; 
2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału       
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypad-

kach. 

7. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego ta-

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

szkole następuje  w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły.  
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może   
być niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.   
9. Ocena  ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

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

    10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3)   termin sprawdzianu; 

4)   imię i nazwisko ucznia; 
5)   zadania sprawdzające; 
6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,                                       
w wyznaczonym   terminie,   może przystąpić do  niego  w  dodatkowym  terminie,   
wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.  
14.  Przepisy   ustępów   1- 14   stosuje   się   odpowiednio   w   przypadku rocznej  
oceny klasyfikacyjnej   z   zajęć   edukacyjnych uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  
poprawkowego. Termin  zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia 
egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna. 

15.  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została   
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor 
Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania         
w terminie do 5  dni od zgłoszenia zastrzeżeń. 
16. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypad-

ku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
     17. W skład komisji wchodzą: 
1)   Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły- jako  

      przewodniczący komisji; 
2)   wychowawca oddziału; 
3)   nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 
4)   pedagog; 

6)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
7)   przedstawiciel Rady Rodziców. 

      18. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
1)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
2)   termin posiedzenia komisji; 

3)   imię i nazwisko ucznia; 
4)   wynik głosowania; 
5)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 
      19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

  § 99. 1. Zasady podwyższania oceny: 
1) uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) może w okresie pierwszego lub drugiego dnia   

roboczego następującego bezpośrednio po dniu wystawienia wszystkich, przewidywanych 

ocen rocznych z zajęć edukacyjnych złożyć pisemny wniosek do Dyrektora  Szkoły            
o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z zajęć edukacyjnych o jeden stopień; 
2)  złożony wniosek musi zawierać informację o jaka ocenę uczeń się ubiega oraz uzasad-

nienie;  

3)   wniosek może zostać rozpatrzony wyłącznie wtedy, gdy uczeń: 
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a) nie ma godzin nieusprawiedliwionych z przedmiotu,  

b) pisał wszystkie sprawdziany  przewidziane w planie nauczania,  
c) sprawdziany, których nie pisał z powodu usprawiedliwionej nieobecności uzupełnił 
w terminie ustalonym z nauczycielem, 

d) co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa oce-

nie, o  którą się  ubiega lub jest od niej wyższa, 
e) uzyskał  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  oceny  pozytywne  (wyż-
sze  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,  
f) skorzystał  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym kon-

sultacji  indywidualnych.  

2.   Wiedza ucznia jest sprawdzana przez komisję złożoną z dwóch nauczycieli, wska-

zanych przez Dyrektora Szkoły, tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, 

zgodnie z PSO. Ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ocena jest 
ostateczna.  

3. Procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny  klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych musi zakończyć się na dzień przed klasyfikacyjnym rocznym po-

siedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  PSO,  zostaje dołączony  do  dokumentacji       
wychowawcy klasy.  

5.   Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian     

został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  
6. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej, nieza-

leżnie od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  
7. Uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć pisemny wniosek o podwyż-
szenie przewidywanej rocznej oceny z zachowania, jeżeli jego zdaniem i zdaniem jego 

rodziców ocena roczna jest zaniżona, w okresie pierwszego lub drugiego dnia robocze-

go następującego bezpośrednio po dniu wystawienia przewidywanej rocznej oceny     

zachowania pod następującymi warunkami: 

1)   wniosek o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 
może złożyć uczeń i jego rodzic (prawny opiekun) wyłącznie w sytuacji, gdy uczeń          
w ciągu roku szkolnego przestrzegał obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły; 
2) wniosek wraz z uzasadnieniem ubiegania się o podwyższenie rocznej oceny zachowania 

rozpatruje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły; 
3)  po przeanalizowaniu wniosku  komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością gło-

sów podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub podwyższeniu oceny; 
4)  w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego; 
5)  wpis o decyzji zespołu wraz z podpisami wszystkich członków komisji oraz datą  gło-

sowania umieszczony jest na wniosku ucznia. Ustalona ocena jest ostateczna; 

6)  wniosek o podwyższenie rocznej oceny z zachowania bez podania uzasadnienia nie   

będzie rozpatrywany; 

7)  cała procedura związana z podwyższeniem przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyj-

nej z zachowania musi zakończyć się na tydzień przed rocznym posiedzeniem Rady Peda-

gogicznej. Wyjątek stanowi nadzwyczajne posiedzenie komisji powołanej na wniosek    

Dyrektora Szkoły w związku z zachowaniem ucznia, który w sposób ewidentny i drastycz-

ny złamał obowiązujące w szkole zasady wynikające z postanowień Statutu (w zakresie 

obowiązków ucznia); 
8) dokumentację w postaci wniosku ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) wraz z infor-

macją komisji przechowuje się w sekretariacie do czasu ukończenia przez ucznia Szkoły. 
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  § 100. 1.  Egzamin klasyfikacyjny: 

1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczo-

nego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 
2. W   przypadku   nieklasyfikowania   ucznia   z obowiązkowych lub dodatkowych      
zajęć edukacyjnych,   w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny klasyfika-

cyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych)  Rada Pedagogiczna może wyra-

zić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.5 pkt.2, 

nie  obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wy-

chowanie  fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie 
ustala się oceny zachowania. 
8.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania        

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
10.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w następującym trybie: 

1) w pierwszym dniu roboczym po posiedzeniu  klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej  

Dyrektor Szkoły informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych o niesklasyfiko-

waniu go z danego  (danych) przedmiotów; 

2)  uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni)  w terminie 3 dni roboczych od momentu 

przekazania informacji o nieklasyfikowaniu, składa podanie o przeprowadzenie egzaminu 

klasyfikacyjnego;          

3)   podanie ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionych nieobecności roz-

patruje komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, a podanie ucznia nieklasyfikowanego     

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rozpatruje Rada Pedagogiczna; 

4)  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania ucznia lub jego rodziców (opiekunów 

prawnych), nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć     
dydaktyczno-wychowawczych, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Termin egza-

minu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi); 
5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych          
w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrew-

nych zajęć edukacyjnych. 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który ze-

zwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku 
poza szkołą.  
12. W skład komisji dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły –jako przewodni-

czący komisji;  
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten   

egzamin; 
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3) w przypadku ucznia mającego indywidualny tok lub program nauki w skład komisji 

wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne(jako przewodniczący komisji)   

oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
13. Przewodniczący  komisji  uzgadnia  z  uczniem,  spełniającym  obowiązek szkolny 
lub   obowiązek nauki poza szkołą, oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi)  liczbę  
zajęć  edukacyjnych,  z których  uczeń  może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwato-

rów rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.  

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierają-
cy w szczególności : 

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
komisji; 

3)   termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4)   imię i nazwisko ucznia; 

5)   zadania egzaminacyjne; 

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.              
16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowie-

dziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.      
17.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18.  Uzyskana   w   wyniku   egzaminu klasyfikacyjnego  śródroczna ocena klasyfika-

cyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 98 ustępu 1.  
17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena kla-

syfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawko-

wego, z zastrzeżeniem § 98 ustępu 1. 
20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfika-

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Egzamin ten przeprowadza się                                                
w następującym trybie: 

1)  uczeń (lub jego rodzice) w terminie do 3 dni roboczych od daty wyznaczonego egzami-

nu klasyfikacyjnego składa podanie o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu klasyfika-

cyjnego;  

2) do podania, zawierającego  opis przyczyny nieobecności  ucznia na egzaminie klasyfi-

kacyjnym w wyznaczonym terminie, załącza się dokument usprawiedliwiający jego nieo-

becność; 
3) po pozytywnym rozpatrzeniu podania przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do 2  ty-

godni od ustalenia przyczyny będącej powodem nieobecności na egzaminie   klasyfikacyj-

nym w wyznaczonym, pierwszym terminie, przeprowadza się egzamin  klasyfikacyjny;                                   

4)   szczegółowy termin ustala się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 
 

§ 101. 1.  Śródroczna ocena klasyfikacyjna: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyj-

nych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w kolejnym semestrze, szkoła, 
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków;  
2) wszelkie działania związane z uzupełnieniem braków wdraża nauczyciel w oparciu       

o indywidualne formy pracy przewidziane do realizacji w II semestrze i przedstawione  

Radzie Pedagogicznej podczas klasyfikacji. 

2.  Działania te powinny uwzględniać: 
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1) wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien posiąść z podziałem na mniejsze 

 partie; 

2) terminy, w których uczeń wykazuje się opanowaniem wyznaczonych partii wiedzy         

i umiejętności; 
3)  formy pomocy ze strony Szkoły np.: zajęcia wyrównawcze, konsultacje indywidualne 

zajęcia w grupach pomocy koleżeńskiej oraz ich terminy; 
4)  współpracę z domem rodzinnym w celu opanowania zaległości. 
 

§ 102. 1.  Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń klas IV-VIII, który  w wyniku     

klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych 
zajęć   edukacyjnych ( w tym z języka mniejszości narodowej, religii lub etyki).  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek  rodziców lub praw-

nych opiekunów ucznia, wniosek ten powinien być złożony w terminie do 3 dni 
roboczych po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor Szkoły wyznacza datę egzaminu najpóźniej do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o czym informuje ucznia i jego rodziców 

(opiekunów prawnych). 

4. Egzamin  poprawkowy  odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki,  muzyki, techniki,  informatyki oraz  wychowania fizycznego,        

z  których  egzamin  powinien  mieć  przede  wszystkim formę zadań praktycznych. 

6.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 
7.  W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodni-

czący komisji; 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator; 

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

sji. 

8.  Nauczyciel,   może   być   zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

9.  W  takim przypadku  Dyrektor  Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą  innego 

nauczyciela   prowadzącego  takie   same   zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie     

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej 

szkoły. 
10. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się   protokół zawiera-

jący w szczególności: 
1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3)   termin egzaminu poprawkowego; 

4)   imię i nazwisko ucznia; 
5)   zadania egzaminacyjne; 

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  
11. Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację o ustnych  

odpowiedziach ucznia oraz krótką informację o wykonaniu przez ucznia zadania   

praktycznego. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu popraw-

kowego w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego w dodatkowym termi-

nie. Egzamin ten przeprowadza się w następującym trybie: 
1)  rodzice (opiekunowie prawni)  w terminie do 3 dni roboczych od daty wyznaczonego 
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egzaminu poprawkowego składa podanie o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu  

poprawkowego dla ucznia; 

2) do podania, zawierającego  opis przyczyny nieobecności  ucznia na egzaminie popraw-

kowym w wyznaczonym terminie, załącza się dokument usprawiedliwiający jego nieobec-

ność; 
3) po pozytywnym rozpatrzeniu podania przez Dyrektora Szkoły,  nie później niż do końca 
września, przeprowadza się egzamin poprawkowy; 
4)   szczegółowy termin ustala się  z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi); 

5)   egzamin poprawkowy  przeprowadza się według zasad zawartych w ustępie 5-9.  

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

programowo wyższej i ją powtarza. 
14.  Uwzględniając możliwości edukacyjne  ucznia  szkoły  podstawowej,  Rada Peda-

gogiczna  może  jeden   raz   w   ciągu   danego   etapu   edukacyjnego promować 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,  pod wa-

runkiem,  że  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nau-

czania  i realizowane w klasie programowo wyższej.  
 

§ 103. 1. Egzamin ósmoklasisty - przeprowadza się po ukończeniu klasy VIII Szkoły 
podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny. 
 2. Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu 
do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edu-

kacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych 
przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii. 

3. Egzamin jest obowiązkowy, przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia 

Szkoły podstawowej. 
4. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach i ma formę pisemną. 

5. Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w Szkole jako obowiązko-

wy; 

6. Jeżeli uczeń uczęszcza w szkole na więcej niż jeden język obcy nowożytny jako 

przedmiot obowiązkowy, rodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi Szkoły, 
nie później niż do 30 września danego roku szkolnego, pisemną deklarację wskazującą 
język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu. 
7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem  

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizo-

wanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem, jest zwolniony               
z odpowiadającej mu części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem     
z  tej części egzaminu najwyższego wyniku. 

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełno-

sprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 
przystępują do egzaminu w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 

Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do 

końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nau-

czania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

10. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 
poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym 

jest przeprowadzany egzamin. 
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11. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię Dyrektorowi Szkoły, 
w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany eg-

zamin. 

12. Na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, uczniowie 

chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 
13. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo prze-

rwał daną część egzaminu, przystępuje do egzaminu  w dodatkowym terminie ustalonym 
w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

14. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym 

terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu, powtarza ostatnią 
klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 
15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie prze-

prowadzania egzaminu Dyrektor Komisji Okręgowej, na udokumentowany wniosek 

Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub 

danej części egzaminu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami 
(prawnymi opiekunami) ucznia. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, w zaświadczeniu o szczegółowych wyni-

kach egzaminu, zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje 
się „zwolniony” lub „zwolniona”. 
17. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu me-

dycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 
18. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odpowiada za dostosowanie 

warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów. 

 

      § 104. 1.  Ocenianie zachowania ma na celu : 

1)   informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie; 
2)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 
4)  dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym)  i nauczycielom informacji o postępach 

lub trudnościach w zachowaniu; 
5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy wychowawczej. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nau-

czycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie PSP nr 

8  w Opolu, w tym takich obszarów jak: 

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
3)   dbałość o honor i tradycje szkoły; 
4)   dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7)   okazywanie szacunku innym osobom. 

3. Wychowawca na początku roku informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, 

sposobie, kryteriach oceniania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
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4. Śródroczną, roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, 

który uwzględnia: 

1)   opinię nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 
2)   opinię uczniów o zachowaniu swoich kolegów; 
3)  wpływ zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych na zachowanie się ucznia potwierdzonych 
opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej.  

5.  Ocena z zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

Na  ich wniosek wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę z zachowania. 
6. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna,              

z zastrzeżeniem pkt. 11. 

     7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczne, roczne  

      oceny klasyfikacyjne z zachowania. 

      8. Śródroczna, roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny 

      klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

10. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenie (zawierają-
ce uzasadnienie) do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna       
z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu usta-

lania tej oceny, zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrek-

tor Szkoły powołuje komisję, która w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania – zwykłą większo-

ścią głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komi-

sji.  

     12. W skład komisji wchodzą: 
1)  Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji; 
2)  wychowawca klasy; 

3)  wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

      klasie; 

4)   pedagog szkolny; 

5)   psycholog szkolny, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

6)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 
7)   przedstawiciel Rady Rodziców. 

    13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 
1)  skład komisji; 
2)  termin posiedzenia komisji; 

3)  wynik głosowania; 
4)  ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 
    14. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być       
niższa od ustalonej wcześniej i jest ostateczna. 
 

§ 105. 1. Zasady oceniania zachowania. 

2.  Ocena zachowania w klasach I – III: 

1) śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest oceną opisową; 
2) wychowawca wystawia ją dwa razy w ciągu roku;  
3) istotnym elementem opisowej oceny ucznia klas I –III jest ocena jego zachowania   

zgodnie z zasadami: 
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a) Z (znakomite) otrzymuje uczeń, który chętnie podejmuje i sam organizuje działania 

w zespole klasowym, szanuje kolegów i lubi pomagać innym, odznacza się dużą kulturą 
osobistą, jego zachowanie jest wzorem dla innych, wkłada wysiłek w wykonane prace, 

które są estetyczne i dokładne, cechuje go duża odpowiedzialność, 
b) W (właściwe)  otrzymuje uczeń, który potrafi współdziałać w grupie, szanuje kole-

gów, zachowuje się kulturalnie w szkole i na wycieczkach, jest grzeczny i uprzejmy, 

wkłada wysiłek w wykonywaną pracę, utrzymuje porządek w miejscu pracy, pamięta 
o obowiązkowych ucznia, jest punktualny, 
c) N (niezadowalające) otrzymuje uczeń, który niechętnie podejmuje działania            
w grupie, jest niekoleżeński i agresywny, niechętnie podejmuje się wykonania poleco-

nych prac, nie utrzymuje porządku w miejscu pracy, jest niepunktualny.  
4) Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:  

a) stosunek do obowiązków szkolnych i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkol-

nym,  

b) kulturę osobistą,  
c) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych 
oraz  funkcjonujących umów. 

5) Ocenę z zachowania ustala wychowawca, uwzględniając opinię nauczycieli języków      

i religii, pracowników szkoły oraz samoocenę ucznia; 
6) Przy formułowaniu oceny z zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 
podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i poza klasą. 
      3. Ocena zachowania w klasach IV – VIII: 

1) śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania ustala się na podstawie punktów 
według skali : 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre, 

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

       f)   naganne. 

2) zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach opisowych. Zadaniem wychowaw-

cy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów lub innych członków szkolnej społeczności 
jest ocenianie zachowania ucznia w poszczególnych zakresach i przyznanie        0 pkt. (w 

sytuacji gdy uczeń nie spełnia warunku) lub 1 (gdy uczeń postępuje zgodnie      z wymaga-

ną normą). Suma punktów umieszczana jest w arkuszu zbiorczym i zamieniana na ocenę 
według kryteriów wymienionych, w ustaleniu końcowym. W przypadku otrzymania 
dwóch „0” w tej samej kategorii, uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej.  
3) kryteria ocen zachowania 

Wywiązywanie się z obowiązków 
ucznia:   

1. Uczeń jest dobrze przygotowany do zajęć.  
2. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieo-

becności.  
3. Nie spóźnia się na zajęcia.  
4. Jest aktywny i zaangażowany w trakcie zajęć.  
5. Jest zainteresowany samorozwojem, uczest-

niczy w zajęciach pozalekcyjnych.  
6. W terminie wywiązuje się z powierzonych  
i podjętych obowiązków.  
7. Szanuje i dba o mienie swoje, szkoły i in-

nych.  

Postępowanie zgodnie z dobrem szkol- 1. Uczeń chętnie wykonuje prace społeczne na 
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nej społeczności, dbałość o honor i tra-

dycje szkoły: 
rzecz klasy i szkoły.  
2. Współorganizuje uroczystości szkolne zwią-
zane z jej tradycjami.  

3. Godnie uczestniczy w uroczystościach szkol-

nych.  

4. Reprezentuje klasę, szkołę w konkursach, 
olimpiadach, zawodach sportowych.  

5. Chętnie pomaga kolegom w nauce i innych 
sytuacjach życiowych.  

Dbałość o piękno mowy ojczystej: 
 

1. Uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa  
i dyskusji.  

2. Nie używa obraźliwych określeń i wulgar-

nych słów.  
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 
własne oraz innych osób: 

1. Uczeń zawsze przestrzega obowiązujące       
w szkole zasady bezpieczeństwa.  
2. Dba o higienę osobistą, ład i porządek w oto-

czeniu.   

3. Jest wolny od nałogów.  
4. Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia 
dla siebie i innych.  

Godne i kulturalne zachowanie w szkole 

i poza nią: 
Uczeń przestrzega „Normy poszanowania doro-

słych i rówieśników w Publicznej Szkole Pod-

stawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opo-

lu”:  
1. nie bije i nie prowokuje innych,  

2.  nie wymusza, nie grozi, nie szantażuje,  
3. nie używa brzydkich słów i nie wykonuje 
brzydkich gestów,  

4.  nie wyklucza nikogo z grona rówieśników,  

5. nie rusza, nie zabiera i nie niszczy cudzej 

własności,  
6. słucha uważnie innych,  
7. nie jest sędzią i wykonawcą wyroków,  
8. jest prawdomówny, życzliwy, uczynny. 

Okazywanie szacunku innym osobom: 1. Uczeń swoją postawą podkreśla szacunek dla 
pracy swojej i innych.  

2. Przestrzega norm współżycia w stosunku do 
kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,   
rodziców i osób starszych.  

Przeciwstawianie się przejawom prze-

mocy i agresji   

 

1. Nie stosuje przemocy, zaczepek słownych lub 
fizycznych.  

2. Reaguje na przejawy zła w szkole i poza nią.  
4) oceny wystawia się według następujących zasad:  
Łączna liczba punktów Ocena całościowa  
30 - 28 wzorowa  

27 - 26 bardzo dobra  

25 - 22 dobra  

21 - 18 poprawna  

17 - 10 nieodpowiednia  

  9 - 0 naganna  
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5) o przewidywanej śródrocznej, rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawcy 

informują ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) na spotkaniach  z rodzicami,     

na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

6) w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wycho-

wawcy ustalają oceny i wpisują je do dziennika lekcyjnego; 

7) o ostatecznie ustalonych ocenach zachowania  informują uczniów wychowawcy,                  

a w  przypadku, gdy ocena  ostateczna jest niższa od przewidywanej również, rodziców 
ucznia; 

8) ocena zachowania uczniów klasach IV – VIII objętych nauczaniem indywidualnym: 
a) śródroczne, roczne  klasyfikacyjne oceny zachowania uczniów klasach IV – VIII 

objętych nauczaniem indywidualnym, ustala wychowawca klasy, do którego należy 

uczeń,  

b) ocenę dostosowuje się do indywidualnych możliwości ucznia. 

9) uczniom realizującym obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą nie ustala się oceny          
z zachowania. 

 

RODZIAŁ 2 

Promowanie i ukończenie szkoły 

 

§ 106. 1.  Uczeń  klas  I-III   szkoły   podstawowej   otrzymuje   w każdym roku 
szkolnym promocję do   klasy programowo  wyższej,  jeżeli  jego  osiągnięcia  eduka-

cyjne w  danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

 2.  Na  wniosek  rodziców (opiekunów prawnych)    i   po   uzyskaniu   zgody wycho-

wawcy klasy  lub  na wniosek   wychowawcy  klasy  i  po  uzyskaniu zgody rodziców,  

Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu  ucznia  klasy  I i II szkoły pod-

stawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
3. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia   
w danym roku szkolnym lub jego stanem zdrowia Rada pedagogiczna na wniosek wy-

chowawcy lub rodziców (prawnych opiekunów) może postanowić o powtarzaniu klasy  

ucznia I-III. 

4. Począwszy  od  klasy  IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy   
programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych      
(w tym języka mniejszości narodowej, religii lub etyki) określonych  w  szkolnym  pla-

nie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny   niedostatecz-

nej.  

5. Począwszy   od    klasy   IV   uczeń,   który   w   wyniku   klasyfikacji rocznej uzyskał         
z obowiązujących zajęć edukacyjnych (w tym z języka mniejszości narodowej, religii 
lub etyki) i z dodatkowych zajęć edukacyjnych („własna historia i kultura mniejszości”) 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz  co  najmniej  bardzo dobrą  ocenę  zachowania, 
otrzymuje świadectwo szkolne z wyróżnieniem. 

     7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 
1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na   którą   składają   się   roczne   oceny klasyfikacyj-

ne z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  (w tym języka mniejszości, religii lub etyki) 

uzyskane  w  klasie programowo najwyższej oraz  roczne  ocen klasyfikacyjne z obowiąz-

kowych  zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

2)  przystąpił do egzaminu ósmoklasisty sprawdzającego poziom opanowania umiejętności  
określonych  w standardach wymagań  ustalonych odrębnymi przepisami. 

8.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmioto-

wych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy 
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przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni  z odpowiedniej części sprawdzianu, 

na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub 

finalisty. 

9. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjne-

go. 

10. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu 

najwyższego wyniku. 
11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzy-

skał  z obowiązujących  zajęć edukacyjnych (w tym języka mniejszości, religii lub ety-

ki) i z dodatkowych zajęć edukacyjnych („własna historia i kultura mniejszości”) śred-

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

 

Dział VIII 

Rozdział 1 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

§ 107. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami 
oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto 
wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczy-

ciele.    

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżur-

nych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania         

z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

3.  Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem 
w trakcie wycieczek: 

1)  podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeń-
stwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 
niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 
podczas zajęć;  
2)  podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie                                    

z harmonogramem dyżurów, ustalonym na początku roku szkolnego; 
3) podczas nieobecności w szkole nauczyciela, który miał pełnić dyżur – dyżur (na prze-

rwie po zajęciach edukacyjnych) sprawuje nauczyciel mający za niego zastępstwo lub inny 
nauczyciel wyznaczony przez osobę odpowiedzialną za ustalanie zastępstw; 
 4)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeń-
stwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - 

kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. W miejscach i na zajęciach zwiększonym ryzyku wypadku: wf- sala gimnastyczna, 

fizyka, chemia – sala doświadczalna, informatyka – pracownia komputerowa itp. opie-

kun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje 
regulamin pracowni (stanowiska pracy)  i na początku roku zapoznaje z nim uczniów. 
5. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.  
6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 
7. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nau-

czyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano 

przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 
8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić         

uczniów z ostatnich. 
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 9. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pra-

cownik szkoły. 
10. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia Dyrektora Szkoły, pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp. 
11. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie  

ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców ucznia oraz organ prowadzący. 
12. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator                  
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 
 

§108. 1  Procedury postępowania w przypadku zagrożenia - po uzyskaniu informacji,     

że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wpro-

wadzenia się  w stan odurzenia, uprawia  nierząd, bądź przejawia inne zachowania 
świadczące o demoralizacji, nauczyciel podejmuje  następujące kroki: 

1) przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy; 
2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i Dyrektora Szkoły; 
3) wychowawca ustala spotkanie podczas którego w obecności ucznia, przekazuje rodzi-

com uzyskaną informację oraz przeprowadza rozmowę ze wszystkimi uczestnikami spo-

tkania:  

a) w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatyw-

nego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dziec-

kiem, 

b) w toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziec-

ka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4) jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygod-

nych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szko-

ły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nie-

letnich); 

5) w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wy-

chowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psy-

chologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szko-

ły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji;  

6) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, 
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, 
zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor Szkoły jako przedstawiciel 

instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.  
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń 
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 
3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzie-

lenia pomocy medycznej; 

4) zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobo-

wiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; w sytuacji, gdy rodzi-

ce/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, decyzję o pozostaniu ucznia w szkole lub 

przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjona-

riuszom policji podejmuje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w poro-

zumieniu z dyrektorem szkoły; 
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5)  Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a uczeń ten jest agresywny, bądź 
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, albo bezpośrednio zagraża życiu lub 
zdrowiu innych osób; w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możli-
wość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla 
osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin).    

O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń 
nie ukończył 18 lat; 
6)  jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje 
się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obo-

wiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.  
3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą  
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 
niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 
próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo należy 
znaleziona substancja; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, wzywa policję; 
3) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo 
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kie-

szeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich 

związku        z poszukiwaną substancją;  
2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów 
ucznia  

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi sub-

stancji  

i pokazania zawartości teczki, Dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież  
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 
ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej ustala, w jaki 
sposób i od kogo, uczeń nabył substancję; 
5) całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z usta-

leń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 
 

§ 109. 1  Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów dotyczą Dyrekto-

ra Szkoły, nauczycieli i pracowników szkoły, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeń-
stwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizo-

wanych przez nią. 
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć         
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatko-

wych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 
2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świe-

tlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 
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3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 
4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia    
(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły); 
5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące      
zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły; 
7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 
uczniów. 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać Dyrekto-

ra Szkoły i pielęgniarkę szkolną, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy 
wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie 
szkoły).  
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je 
przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły. 
5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli     
wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki 
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach jej udzielania.  

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlega-

ją przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zao-

patrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochro-

ny indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków 
pracy. 

 

§ 110. 1. Ustala się podstawowe zasady bezpieczeństwa przy organizacji zajęć, imprez     
i wycieczek poza terenem szkoły, w tym liczbę opiekunów, uwzględniając wiek, stopień 
rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powie-

rzonych opiece Szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki,         
w jakich będą się one odbywać. 
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu 

zajęć, imprez i wycieczek: 
1)  opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każ-
dego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu doce-

lowego; 

2)  niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi; 
3)  jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami 
bezpiecznego przebywania nad wodą; 
4)   osoby pozostające pod opieką Szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie  
kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa tych 

osób; 

5)   nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyzna-

czonych  i przystosowanych; 

6)   uczącym się pływać i kąpiącym się zapewniony jest stały nadzór ratownika lub ratow-

ników  i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony Szkoły; 

7)  niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach                      

i innych zbiornikach wodnych oraz korzystanie z nich; 

3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel  
szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowied-

nie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem). 
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4. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych 
przepisów: 

1) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicz-

nych środków lokomocji; 
2) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej; 
3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób. 
5. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę 
rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie. 
6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki 

przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły. 
7. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca upraw-

nienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowa-

nej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu 
kursu kierowników wycieczek szkolnych. 

8. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświad-

czenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być 
każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły). 
9. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.   

§ 111. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia wprowadza Dyrektor Szkoły 
zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców 
uczniów. 

DZIAŁ IX 

Ceremoniał szkolny 

 

§ 112. 1. Sztandar jako symbol szkoły: 

1) Sztandar szkoły, którym opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczo-

nych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na 
ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły: uczniów klasy naj-

starszej wyróżniających się w nauce i posiadających wzorowe zachowanie i oraz składa się 
z dwóch  trzyosobowych składów; 
2) skład osobowy pocztu sztandarowego:  

a) chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 
b) asysta - dwie uczennice. 

3) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz Samorząd Ucz-

niowski na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony; 
4) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;  
5) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami, trak-

cie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 
6) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramie-

nia do lewego boku i białe rękawiczki; 
7) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie in-

nych szkół i instytucji lub organizacji; 
8) podczas uroczystości żałobnych Sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowi-

cą (orłem); 
9) podczas wprowadzania i wyprowadzania Sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży 
niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 






