
                                                                   Załącznik   

                                                                                                      do uchwały nr 11 /2017/2018 

                                                                                      Rady Pedagogicznej  

                                                                                                  Szkoły Podstawowej nr 3  

                                                                                              im. Jana Pawła II w Nowym Targ  

                                                                               z dnia 28 listopada 2017r. 

 

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

 IM. JANA PAWŁA II  

W NOWYM TARGU 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

           Ilekroć w statucie jest bez bliższego określenia  mowa o: 

1) Prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2) Ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II  

w Nowym Targu; 

4) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym 

Targu; 

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr3 im. Jana Pawła II 

w Nowym Targu; 

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły; 

7) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły lub grupę wychowawczą; 

8) specjaliście - należy przez to rozumieć w szczególności pedagoga, logopedę, doradcę 

zawodowego; 

9) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Nowy Targ; 

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą- należy przez to rozumieć 

Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. 

 

§ 2. 
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Targu jest publiczną szkołą podstawową.  

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Kowaniec 125a. 

3. Szkoła nosi numer 3. 

4. Szkoła nosi imię Jana Pawła II. 

5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu i jest  

używana w pełnym brzmieniu.  



6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Nowy Targ z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Nowy Targ przy ul. Krzywa1. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty  

w Krakowie. 

 
§ 3. 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego  

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
 

§4. 

         Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw  

         programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności: 

1) kształtuje u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości  ojczyzny, poszanowania 

dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata; 

2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju; 

3) przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu  

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny; 

5) opiekuje się uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

6) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu; 

7) upowszechnia wśród uczniów wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa 

w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

8) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

9) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

 

§5. 

1. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

2. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do 

wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. 

3. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

 

§6. 

  Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości,  w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywania wzorców postępowania  



i budowanie relacji społecznych,  sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej; 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania; 

6) ukazywania wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowania takich umiejętności,  

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określanie drogi dalszej 

edukacji; 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspakajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

§7. 

           Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej  

           to:  

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

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

myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych 

źródeł; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem 

metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

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

§8. 

             Ważnym zadaniem szkoły jest przede wszystkim: 

1) kształtowanie na każdym przedmiocie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie  

o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się 

w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały; 

2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych: 

a) w klasach IV- VI uczniowie uczą się jednego języka obcego nowożytnego, 

b) w klasach VII- VIII uczniowie uczą się dwóch języków obcych nowożytnych; 

3) wyposażenie ucznia w wysokie kompetencje czytelnicze, podejmowanie działań, które 

zwiększają aktywność czytelniczą uczniów, przygotowują go do otwartego dialogu  



z dziełem literackim, wskazują rolę biblioteki oraz zachęcają do podejmowania 

indywidualnych prób twórczych; 

4) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania problemów  z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się  

z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, 

posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami 

cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów; 

5) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów  

w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie, krytycznej analizy informacji, 

bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania 

opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci; 

6) podejmowanie działań, które mają na celu zindywidualizowanie wspomagania rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

7) dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się  

w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim; 

8) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrażanie ich do zachowań 

higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób oraz ugruntowanie 

wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, 

a także stosowania profilaktyki; 

9) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów, wzmacnianie 

poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, 

przygotowanie i zachęcenie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego  

i lokalnego, w tym  do angażowania się w wolontariat 

10) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, 

kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie 

wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią; 

11) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu poprzez prowadzenie 

zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

12) nabywanie kompetencji społecznych takich jak: 

a) komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, 

b) udział w projektach zespołowych i indywidualnych, 

c) organizacja i zarządzanie projektami. 

§ 9. 
       Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się z uwzględnieniem optymalnych warunków    

       rozwoju ucznia poprzez: 

1) bieżącą pracę z uczniami w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie 

edukacyjnym; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

5) zajęcia, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności kształtujące ich 

aktywność i kreatywność; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 



7) zajęcia religii/ etyki; 

8) zajęcia wychowania do życia w rodzinie; 

9) inne zajęcia prowadzone przez szkołę; 

10) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

11) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Targu, Sądem Rodzinnym  

w Nowym Targu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Targu, Policją  

w Nowym Targu i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.  

 

§10. 
Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego; 

2)  program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów, 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 
§11. 

Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego szczególnie przez: 
1) podmiotowe traktowanie każdego ucznia; 
2) poszanowanie godności osobistej każdego ucznia; 
3) realizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych, które uwzględniają równomierne obciążenie 

uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 
4) zapewnienie uczniom pozostawiania w pomieszczeniach szkolnych części podręczników  

i  przyborów szkolnych; 
5) zapewnienie w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych ciepłej i zimnej wody oraz środków 

higieny; 
6) spędzanie przerw pod nadzorem nauczycieli, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, 

umożliwienie uczniom przebywania w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu; 
7) właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie w pomieszczeniach szkolnych; 
8) dostosowanie sprzętów szkolnych do wymagań ergonomii ( wzrostu uczniów i rodzaju 

pracy); 
9) wyposażenie pomieszczeń szkolnych w sprzęty, które posiadają atesty i certyfikaty; 
10) zabezpieczenie  schodów balustradami i poręczami, 
11) właściwą opiekę przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły, zapewniając 

liczbę opiekunów z uwzględnieniem: 
a) wieku i stopnia rozwoju psychofizycznego uczniów, 
b) stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności uczniów powierzonych opiece, 
c) specyfiki zajęć, imprez wycieczek oraz warunków, w jakich będą się one odbywać. 

 
§ 12. 

1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez 

instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

2. Budynek Szkoły i teren wokół niej objęty jest monitoringiem w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki. 

 

 



§ 13. 

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz  

w środowisku społecznym. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają dzieciom wychowawcy, nauczyciele 

oraz logopeda i pedagog szkolny. 

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) przedszkolami i innymi szkołami; 

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem: 

5) pielęgniarki lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 



11) organizacji pozarządowej oraz innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne; 

5)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7)  porad i konsultacji; 

8)  warsztatów. 

10. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

11. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 

wychowawca niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z nim  

i informuje o tym dyrektora szkoły. 

12. Wychowawca klasy, informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem oraz we 

współpracy z nimi planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.  

13. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 9 dyrektor szkoły ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

będą realizowane.  

14. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły odpowiednio 

liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.  

15. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb,  

z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 7. 

16. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści udzielający 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

17. Wychowawca, nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi w formach, o których mowa w ust. 9 oceniają efektywność udzielonej pomocy 

 i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia. 

18. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu lub 

szkole wychowawca, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia. 

19. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 17, wynika, że mimo udzielanej uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania dyrektor 



szkoły, za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej poradni z wnioskiem  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

20. Wniosek, o którym mowa w ust. 19, zawiera informacje o:  

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach 

psychofizycznych ucznia oraz jego potencjale rozwojowym;  

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

3) działaniach podjętych przez wychowawcę nauczycieli i specjalistów w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia w szkole formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;  

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.  

21. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  

w szkole.  

22. Przepisy ust. 13-21 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie  

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania 

tym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte  

w orzeczeniach lub opiniach. 

23. Liczbę uczestników zajęć, o których mowa w ust. 9 regulują przepisy zawarte w §7-11 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 

 

§14. 

1. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych. 

2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym   

i szkole organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie  

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest zadaniem 

zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. 

4. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

5. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie 

umiejętności komunikacyjnych przez:  

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa lub innych 

alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;  

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –  

w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

6. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb,  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.  



7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

8. Program opracowuje się w terminie:  

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego,  kształcenie w szkole podstawowej, 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

9. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału  albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący 

zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym.  

11. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora szkoły- przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej lub pomoc nauczyciela; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia– inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista.  

12. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie,  

o którym mowa w ust. 2, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje 

się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.  

13. Wielospecjalistyczne oceny, o których mowa w ust. 4 i 10, uwzględniają w szczególności:  

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia;  

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub 

pomocy nauczyciela; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 

szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania 

przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, 

zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie 

włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym 

oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.  

14. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu  

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor szkoły 

zawiadamia pisemnie rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości 

uczestniczenia w tym spotkaniu. 

15. Rodzice ucznia otrzymują kopię:  

1) wielospecjalistycznych ocen; 

2) programu.  

16. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, 

wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób 

uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

17. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.   



18.      Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych      

     niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku  

     kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia. 

 

 

§15. 

1. Indywidualne nauczanie oraz indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się dla dzieci, 

którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału 

przedszkolnego lub szkoły. 

2. Indywidualne nauczanie oraz indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas 

określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczeniu  

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3.  Indywidualne nauczanie oraz indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób 

zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. 

4. Indywidualne nauczanie oraz indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się zgodnie  

z przepisami zawartymi  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci   

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616). 

 

§ 16. 

       Dla zapewnienia uczniom poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej szkoła  

       w szczególności:  

1) organizuje naukę religii; 
2) podejmuje działania wspomagające edukację uczniów pochodzenia romskiego, 

zamieszkałych w obwodzie szkoły poprzez: 
a) pomoc uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem szkolnym; 
b) budowanie pozytywnego obrazu szkoły i wskazywanie korzyści płynących  

z wykształcenia; 
c) zapewnianie wsparcia emocjonalnego dla uczniów romskich; 
d) pomoc nauczycielom i pedagogom w rozpoznawaniu potrzeb i ewentualnych 

problemów poszczególnych uczniów, poprzez odpowiedni kontakt z  ich rodzicami.  
3) organizuje uroczystości szkolne z okazji świąt narodowych i kościelnych; 
4) organizuje udział uczniów  lub ich reprezentacji w uroczystościach patriotycznych na 

terenie miasta; 
5) podejmuje się realizacji projektów edukacyjnych związanych z regionem, tradycją, 

kulturą. 
 

Rozdział 3 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 17. 
1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2)  rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

 



§ 18. 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły; 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych; 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania 

na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia 

kwalifikacji; 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

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

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

10) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

11) współpraca z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, 

nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

12)  występowanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły; 

13) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 

wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji  

o działalności szkoły; 

14) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 

15) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz 

określenie warunków jego spełniania; 

16) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły; 

17) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 



18) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego; 

19) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

20) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

takiego nauczania; 

21) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

22) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów  

i nauczycielom; 

23) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów 

tygodniowego rozkładu zajęć. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy  Karta Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy 

należy w szczególności: 

1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami; 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły; 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

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

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym; 

8) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 

zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

9) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 

10) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; 

11) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

 

§ 19. 
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy   nauczyciele zatrudnieni  

w szkole. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest   

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady.  



5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku  szkolnego, w każdym 

półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących  potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej.  

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych  

w szkole; 

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania; 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

9) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć. 

10. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub 

jego zmiany. 

12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej  

w szkole. 

13. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

15. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 
§ 20. 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.  



3. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony 

przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących 

praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich.  

 

§ 21. 
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym z każdego 

oddziału), wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

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

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

6. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Obowiązuje on do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców  

w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3. 

8. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 



§ 22. 
           Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego     

           klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad  

            funkcjonowania szkoły. 

§ 23. 
1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 

statutu i planów pracy szkoły. 

2. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące 

informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy organami szkoły rolę mediatora przyjmuje dyrektor 

szkoły. 

4. Jeżeli spór między organami nie zostanie rozstrzygnięty, dyrektor szkoły, w trybie pilnym, 

powołuje zespół do spraw rozstrzygnięcia sporu, który składa się z dwóch przedstawicieli, 

z każdego kolegialnego organu, dyrektor pełni rolę przewodniczącego zespołu. 

5. Zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w czasie 14 dni od dnia 

powołania zespołu. 

6. Jeżeli spór dotyczy dyrektora szkoły, do prac zespołu można zaprosić przedstawiciela organu 

prowadzącego lub organu nadzorującego, w zależności od rodzaju rozstrzyganej, spornej 

sprawy, przedstawicieli tych organów zaprasza dyrektor szkoły. 

7. Rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

 
§ 24. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły.  

2. Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki  

w danym roku szkolnym.  

3. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, uwzględniając przepisy wydane na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 Prawa oświatowego, po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych.  

4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny.  

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych. 

6. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły i przedszkola, ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.    

7. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty 

 i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

8. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 



9. Pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31. stycznia, drugie półrocze trwa 

od 1. lutego do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

 

§ 25. 

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o powszechną dostępność, na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami.   

2. Do szkoły przyjmowane są dzieci: 

1) zamieszkałe w obwodzie szkoły- z urzędu; 

2) na wniosek rodziców- zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat zgodnie z przepisami art. 36 ust. 2-3 ustawy z dn. 14 grudnia- 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego o jeden rok szkolny zgodnie z przepisami art. 36 ust. 4-7 ustawy z dn. 14 grudnia- 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

 

§ 26. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących 

nie więcej niż 25 uczniów. Inne przypadki reguluje §5. ust.3-6 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dn. 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649). 

 
§ 27. 

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

w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym; 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 

zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

 



§ 28. 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie  

z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisach, o których mowa  

w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 29. 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub  

w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 30. 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia 

w rodzinie”. 

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

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie 

pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§31. 

1. Szkoła realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego przez prowadzenie 

zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie 

podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych:  

1) działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI obejmują orientację 

zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie  

i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

2) działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru 

kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień  

i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy. 

2. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) w klasach I–VI: 

a) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,  

b) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem, 

c) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez uczniów 

środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców,  

w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa 

w art. 2 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe; 



2) w klasach VII i VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 

109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo oświatowe. 

3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego określają odpowiednio załączniki do 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego: 

1) dla klas I–VI - załącznik nr 2; 

2) dla klas VII i VIII- załącznik nr 3. 

4. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego. 

5. Program, o którym mowa w ust. 4 , określa: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym: 

a) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych, o których mowa w ust.3, 

b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami, 

c) terminy realizacji działań, 

d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, z uwzględnieniem 

odpowiednio potrzeb uczniów, i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań 

związanych z doradztwem zawodowym. 

6. Program, o którym mowa w ust. 1, opracowuje doradca zawodowy. 

7. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program, o którym mowa w ust. 1. 

8. Doradztwo zawodowe na zajęciach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, realizują nauczyciele 

prowadzący te zajęcia. 

9. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, prowadzi doradca zawodowy. 

10. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, nie jest 

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.  

11. W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły zatwierdza program realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w terminie do dnia 31 października 

2018 r. 

 

§32. 

1. W szkole działa szkolna rada wolontariatu wyłoniona z samorządu uczniowskiego. 

2. Wolontariat w szkole działa w oparciu o zasadę dobrowolności, w porozumieniu z rodzicami 

uczniów. 

3. Formą działalności wolontariatu w szkole jest Szkolny Klub Wolontariusza, którego działania 

koordynuje szkolna rada wolontariatu . 

4. Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza mają na celu w szczególności: 

1) zapoznanie społeczności uczniowskiej z ideą wolontariatu; 

2) uwrażliwianie na problemy społeczne i potrzeby innych; 

3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych; 

4) inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu; 

5) kształtowanie umiejętności działania w zespole; 

6) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach; 

7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej  o charakterze 

regularnym i akcyjnym. 

5. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel koordynator. 



6. Działania Szkolnego Klubu Wolontariusza oparte są o regulamin wolontariusza, który stanowi 

odrębny dokument.  

 

§33 . 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice 

wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia na początku roku szkolnego,  

w którym uczeń rozpoczyna naukę religii i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, 

może natomiast zostać zmienione. 

3. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

4. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając  

z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz 

nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy. 

6. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi. 

7. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych  w celu 

odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę 

danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest 

zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

 

§ 34. 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły  

a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 35. 

            W szkole funkcjonuje stanowisko wicedyrektora utworzone przez dyrektora szkoły za  zgodą  

            organu prowadzącego. 

§36. 

       Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest  

       potrzebna pomoc i wsparcie, które uruchamia szkoła to przede wszystkim: 

1) organizacja pracy świetlicy i biblioteki szkolnej zgodnie z potrzebami pracujących rodziców 

uczniów i czasem trwania szkolnych zajęć edukacyjnych uczniów; 

2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze:  

a) motywacyjnym- stypendium szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe udzielane 

przez szkołę w porozumieniu z organem prowadzącym według odrębnych przepisów, 

b) doraźnym- organizowanym we współpracy z MOPS w Nowym Targu; 

3) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

4) udzielanie uczniom pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć, zgodnie z rozpoznanym przez nauczycieli sposobem 

uczenia się ucznia; 

5) planowanie pracy w programie IPET, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnię 

specjalistyczną realizacja zaplanowanych działań; 



6) organizacja indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, 

w tym poradnię specjalistyczną; 

7) pomoc uczniom i ich rodzicom przez specjalistów zatrudnionych w szkole: pedagoga, 

logopedę, doradcę zawodowego; 

8) organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów na terenie szkoły; 

9) uruchomienie w szkole zajęć edukacyjnych, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów, ich aktywność i kreatywność, po zdiagnozowaniu potrzeb uczniów; 

10) korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, w tym darmowych posiłków dla uczniów 

wskazanych przez ośrodek pomocy społecznej; 

11)  organizacja zajęć wychowawczo- opiekuńczych dla uczniów w dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych, które zostały ustalone zgodnie z odrębnymi przepisami; 

12) zapewnianie wszystkim uczniom szkoły udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych przez 

pozyskiwanie wsparcia finansowego dla uczniów, których sytuacja materialna w rodzinie jest 

trudna; 

13) zapewnienie uczniom możliwości udziału w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach 

organizowanych przez podmioty zewnętrzne. 

 

§ 37. 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz 

ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz  

w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-

rekreacyjnej. 

3. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie 

zasobu słownictwa uczniów; 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów. 

4. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych 

nośników cyfrowych itp.); 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów; 

3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości 

szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu 

znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści 

książek; 

4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych; 

5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych  

i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 



c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z encyklopedii i programów multimedialnych;  

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych  

i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z encyklopedii, programów multimedialnych;  

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwienie korzystania z encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 

dokumentów prawa szkolnego, 

e) udostępnianie szkolnej filmoteki ; 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej i biblioteki 

pedagogicznej, 

b) udział w konkursach czytelniczych, plastycznych, wystawach itp. 

 

§ 38. 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla szkoły podstawowej. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające 

postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych 

mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały 

ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu ich 

zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I-III. 

4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia  

z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego przebiega w następujący sposób: 

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki,  zwrócone podręczniki i materiały 

edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w 

podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej placówce. 



3) Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo-odbiorczy szkole, do 

której uczeń został przyjęty. 

5. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej, dostosowanymi 

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor 

może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki 

stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane. 

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych 

określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu, co najmniej 3 letniego czasu używania. 

 

§39. 
1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

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

w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

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

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

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

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania 

ze swojej działalności. 

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy 

w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci  

z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują 

się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

§ 40. 
1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie posiłków obiadowych dla dzieci tego potrzebujących. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie  

w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

§ 41. 
        Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 
2) biblioteki; 
3) świetlicy;  
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 
6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych;  
7) szatni. 

 
§ 42. 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Targu oraz innymi 
poradniami i placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  



1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom  
i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 
 

§ 43. 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania 

zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 

po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 
§ 44. 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów i wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice w szczególności są zobowiązani do: 

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

3) zapewnienia punktualnego rozpoczynania przez  dzieci wszystkich zajęć przewidzianych  

tygodniowym rozkładem zajęć określającym organizację zajęć edukacyjnych; 

4) wspieranie procesu nauczania i wychowania;  

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

6) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 
granicami; 

7) zapewnienia warunków nauki dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa 
w oddzielnych przepisach; 

8) systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy; 
9) współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej; 
10) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w terminie  do 7 dni od powrotu dziecka 

do szkoły, w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia o uzasadnionej przyczynie 
nieobecności; 

11) podpisywania informacji przekazywanych przez nauczycieli zgodnie z zasadami współpracy 
ustalonymi na pierwszym zebraniu rodziców z wychowawcą w danym roku szkolnym. 

3. Rodzice w szczególności mają prawo do: 
1) zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi 

przekonaniami; 
2) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 
3) porad pedagoga szkolnego; 
4) informacji z zakresu wewnątrzszkolnego oceniania; 
5) otrzymywania informacji o bieżących postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia 

oraz o jego szczególnych uzdolnieniach; 
6) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 
7) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 
8) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami. 

4. W szkole upowszechnia się następujące formy współdziałania z rodzicami: 
1)  zebrania z wychowawcami klas; 



2)  ogólne zebrania z dyrektorem szkoły; 
3)  spotkania z  przedstawicielami instytucji współdziałającymi ze szkołą;  
4) dni otwarte; 
5) indywidualne kontakty z inicjatywy nauczycieli, wychowawców i rodziców; 
6) udział w organizacji i przebiegu uroczystości, imprez i wycieczek. 

 
§45. 

1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów od momentu ich przyjścia do szkoły do momentu 

wyjścia z niej. 

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i zobowiązany jest natychmiast reagować na 

wszelkie dostrzeżone sytuacje lub takie zachowania uczniów, które stanowią zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów. 

3. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe w 

wyjątkowych przypadkach pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą 

przejmie w tym czasie inny nauczyciel. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów i przekazanie 

jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. 

5. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 

zajęć edukacyjnych na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, w której podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

6. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi 

nauczycielowi taki fakt, nauczyciel wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem  

i powiadamia rodziców prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły i odebranie dziecka. 

7. W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej nauczyciel osobiście powiadamia rodziców 

ucznia, którzy przejmują nad nim opiekę zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 8 i 9. 

8. Ucznia w sytuacji , o której mowa w ust. 6 i 7 odbiera ze szkoły rodzic lub inna wskazana przez 

niego osoba. 

9. Ucznia nie może ze szkoły odebrać osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających, w takich przypadkach szkoła prosi o interwencję 

służby porządkowe. 

10. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się Pogotowie 

Ratunkowe. 

11. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów z ostatniej godziny lekcyjnej lub odwoływania zajęć 

z pierwszej godziny lekcyjnej , w przypadkach podyktowanych nieobecnością nauczyciela, gdy 

niemożliwe jest zorganizowanie zastępstwa, za nieobecnego nauczyciela, po wcześniejszym 

powiadomieniu rodziców. 

12. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić 

dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

13. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie 

wątpliwości może poprosić je o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika 

obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. 

14. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zawiadomienia dyrektora  

o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 

15.  Podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę poza jej terenem, w tym 

krajoznawstwa i turystyki, uczniowie pozostają pod stałym nadzorem kierownika i opiekunów 

wycieczki. 



16.  Kierownika i opiekunów wycieczki, spośród pracowników pedagogicznych szkoły wyznacza 

dyrektor szkoły. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 

osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

17. Do obowiązków kierownika należą: 

1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki; 

2) zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 

wycieczki oraz poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki; 

3) uzyskanie pisemnej zgody rodziców na udział ucznia w wycieczce poza teren miasta; 

4) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej 

regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;  

5)  zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie 

warunków do ich przestrzegania; 

6)  określenie zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 

zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom; 

7) nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 

wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;  

8) zorganizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegu dla uczniów i opiekunów 

wycieczki; 

9) dokonanie podziału zadań wśród uczniów; 

10) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki; 

11)  dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu  

i poinformowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców. 

18. Do obowiązków opiekuna należą: 
1)  sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami;  
2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki  

i przestrzegania jej regulaminu; 
3)  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 
4)  nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom. 

19. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki. 

20. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

 
 

Rozdział 5 
Oddział przedszkolny 

 
§ 46. 

1. W Szkole Podstawowej nr 3 organizowane jest realizowanie wychowania przedszkolnego  

w oddziale przedszkolnym. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków. 

3. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych 

trwają 5 godzin zegarowych dziennie;  

4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziale 

przedszkolnym trwa 60 min. 

5. Czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci, z tym że zajęcia  religii, języka angielskiego, rewalidacyjne 

trwają 30min. 

6. Naukę religii szkoła organizuje po wyrażeniu pisemnej woli uczęszczania dziecka na zajęcia 

przez jego rodziców.  

7. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii pozostają w tym czasie pod opieką wychowawcy. 



8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez wychowawcę. 

9. Oddział przedszkolny realizuje program zgodny z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

cele i zadania przyjęte w programie wychowawczo-profilaktycznym . 

 

§ 47. 

1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci sześcioletnie objęte obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym. 

2. Do oddziału przedszkolnego mają prawo uczęszczać dzieci młodsze zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

3. Rekrutację dzieci przeprowadza dyrektor szkoły w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

4.  Informacja dotycząca rekrutacji  podawana jest: 

1) na stronie internetowej szkoły; 

2) na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

5. Rodzice dziecka składają niezbędne dokumenty i dokonują zapisu dziecka do oddziału 

przedszkolnego od 1  do 30 marca każdego roku kalendarzowego. 

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 

lat. 

7. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się raz w roku, zgodnie  

z odrębnymi przepisami.  

8. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego w trakcie roku 

szkolnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

9. Wpisanie dziecka na listę oddziału przedszkolnego, dokonuje się po: 

1) wypełnieniu przez rodziców karty zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego; 

2) rozmowie z rodzicami dziecka przeprowadzonej przez nauczyciela lub Sekretarza 

Szkoły przyjmującego zgłoszenie, w terminie ustalonym przez Dyrektora. 

§ 48. 

1. Dzieci do oddziału przedszkolnego są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

2. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo dziecku 

upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Osoba upoważniona do odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego musi mieć ukończone 10 

lat. 

4. Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających, w takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby 

porządkowe. 

§49. 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, 

przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

4) poszanowania jego godności osobistej; 



5) poszanowania jego własności; 

6) akceptacji jego osoby; 

7) doświadczania konsekwencji własnego zachowania. 

2. Dziecko ma obowiązek: 

1) przestrzegać kodeksu norm i zasad zachowania oraz kontraktów grupowych; 

2) brać udział w zajęciach edukacyjnych i właściwego zachowania się w ich trakcie; 

3) właściwie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli, kolegów i innych 

pracowników szkoły. 

§ 50. 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

2. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

3. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie 

edukacji. 

4. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku 

dziecka i jego możliwości, potrzeb rozwojowych oraz środowiskowych poprzez:  

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym   

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie   

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w zespole rówieśniczym oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających 

treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 



11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13)  kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, 

których źródłem jest rodzina, grupa rówieśnicza, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, 

oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym 

etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

5. Oddział przedszkolny realizuje doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych  

i systematycznych działań mających na celu wspieranie dzieci w procesie podejmowania 

świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

6. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym obejmują 

preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami 

oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

7. Doradztwo zawodowe jest realizowane na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie  

z przyjętym programem wychowania przedszkolnego; 

8. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego określa załącznik nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego. 

9. Na każdy rok szkolny opracowuje się program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego i realizuje się go zgodnie z zasadami  opisanymi w §31 ust. 5-7 statutu. 

 

§ 51. 

Nauczyciel oddziału przedszkolnego: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci; 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;  

3) na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z wybranym do realizacji programem 

wychowania przedszkolnego, Statutem Szkoły oraz regulaminem przyprowadzania  

i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego; 

4) dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywacji dzieci poprzez 

wykorzystanie ich własnej inicjatywy; 

5) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, 

otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturowej i przyrodniczej; 

6) planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną w oparciu o wybrany program 

wychowania przedszkolnego i odpowiada za jego jakość; 

7) w pracy dydaktyczno- wychowawczej współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą, 

pielęgniarką szkolną oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu 

problemów;  



8) indywidualizuje proces dydaktyczno- wychowawczy i otacza indywidualną opieką każde  

dziecko dostosowując metody i formy pracy do jego możliwości; 

9) prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu i zabezpieczaniu potrzeb rozwojowych dzieci;  

10) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie 

dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych; 

11) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy; 

12) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 

13) organizuje zebrania z rodzicami- zgodnie z planem pracy szkoły oraz w miarę potrzeb 

spotkania indywidualne; 

14) na podstawie obserwacji pedagogicznej przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku 

poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej; 

15) dokonuje analizy i oceny gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację 

rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego; 

16) ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. 

§ 52. 

1. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,  

a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno- społeczne; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

2. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest na zasadach 

opisanych w § 13 statutu, z wyłączeniem ust.9. 

3. Oddział przedszkolny zapewnia: 

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

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci; 

3) zajęcia specjalistyczne; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci , w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

resocjalizacyjne socjoterapeutyczne; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

 

 

 

 



Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
§ 53. 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz stosownie do potrzeb: asystenta lub pomoc 
nauczyciela, specjalistów, a także pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i specjalistów reguluje ustawa Karta Nauczyciela,  
a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz 
zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

4. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu 
pracy. 

5. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. 
6. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników szkoły należy w szczególności: 

1) przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych; 
2) zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, niwelowanie ich oraz 

informowanie o nich dyrektora szkoły; 
3) dbanie o dobro szkoły oraz zachowanie tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić szkołę na szkodę. 
7. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub  

w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. 
8. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli 

regulują odrębne przepisy. 
 

§ 54. 

1. Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.   

2. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły polega w szczególności na:  

1) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  
a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, wyznaczonych dyżurów nauczycielskich oraz podczas organizowanych 
wycieczek i uroczystości szkolnych; 

2) kontrolowaniu obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych 
formach doskonalenia; 

4) organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce 
dydaktyczne i sprzęt szkolny;  

5) zapewnieniu właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów 
poprzez planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanego programu 
nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi oraz 
umiejętnościami; 

6) poinformowaniu, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 
7) dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich uczniów;  



8) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i udzielaniu niezbędnej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach określonych w § 13. statutu;   

9) podmiotowym traktowaniu każdego ucznia, wspieraniu jego rozwoju, 
indywidualizowaniu pracy z nim na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. 

10) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

11) jawnym, bezstronnym, sprawiedliwym i obiektywnym ocenianiu wspierającym każdego 
ucznia; 

12) dostarczaniu rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz  
o szczególnych uzdolnieniach; 

13) prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne albo zainteresowania; 

14) realizowaniu zadań wyznaczonych w planie pracy szkoły na dany rok szkolny;  
15) systematycznym i właściwym prowadzeniu dokumentacji szkolnej; 
16)  aktywnym uczestniczeniu w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz pracach zespołów 

zadaniowych; 
17) przestrzeganiu zapisów statutu i postanowień przepisów prawa. 

3. Realizując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę, nauczyciel w szczególności: 

1) sprawdza stan techniczny sali lekcyjnej , w której mają sie odbyć zajęcia edukacyjne; 
2) niezwłocznie powiadamia dyrektora, jeżeli stan techniczny sali lekcyjnej budzi 

zastrzeżenia; 
3) przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie przerw między zajęciami edukacyjnymi pełni 

dyżur na korytarzu szkolnym  zgodnie z regulaminem dyżurów i harmonogramem 
zatwierdzonym przez dyrektora szkoły; 

4) sprawdza obecność uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i innych zajęciach 
organizowanych przez szkołę oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym lub innym 
dzienniku zajęć; 

5) punktualnie rozpoczyna i kończy zajęcia; 
6) organizuje imprezy szkolne, w tym zawody sportowe i wycieczki z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i  wypełniając  odpowiednią dokumentację jeżeli zajęcia odbywają się 
poza terenem szkoły. 
 

§55. 

1. Wychowawca, sprawując opiekę nad uczniami danego oddziału, realizuje zadania określone 

dla nauczycieli oraz dodatkowe zadania wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:  

1) tworzy warunki wspomagające rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

2)  inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów oddziału;  
3)  rozwija ich umiejętności rozwiązywania problemów życiowych;  
4)  podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:  

1) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;  
2)  wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):  

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki  
i integrujące zespół uczniowski,  

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych podczas godzin do dyspozycji wychowawcy;  
3) zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania 

zachowania, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 



4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 
ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym  
z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń 
szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki i wsparcia;  

5) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu:  
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
b) realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego,  
c) włączania ich w sprawy życia klasy oraz społeczności szkolnej, 
d) przekazywania im informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu 

uczniów swojego oddziału, a także o przeciwdziałaniu trudnościom  
i niepowodzeniom szkolnym;  

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 
pomoc w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb, także zdrowotnych, oraz zainteresowań 
i szczególnych uzdolnień uczniów; 

7) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu;  
8)  kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na zasadach tolerancji  

i poszanowania godności osoby ludzkiej;  
9) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów swojego 

oddziału; 
10) prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 56. 

 Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły;  

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym i szkole w celu 
rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły;  

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

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

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

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

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców 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 oddziału przedszkolnego i szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 



§ 57. 

 Do zadań logopedy należy w szczególności:  

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  

i nauczycieli 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, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły, 

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 58. 

  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją 

doradztwa zawodowego;  

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 

7 ustawy Prawo oświatowe;  

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami oraz pedagogiem szkolnym, programu 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz jego koordynacja; 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami oraz 

pedagoga szkolnego w zakresie realizacji działań określonych w programie, o którym mowa 

w ust 1 pkt 3; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

 
§ 59. 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  
1) udostępnianie uczniom, nauczycielom i rodzicom książek i innych źródeł informacji; 
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 
3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 

we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę  

i piękno zawarte w treści książek; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 
5) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 
6) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego; 
7)  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 
8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów; 
9) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów; 
10) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych; 
11) organizowanie lekcji bibliotecznych; 



12) współpraca z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami 
kulturalno-oświatowymi. 
 

§60. 

Do zadań wychowawców świetlicy należy: 
1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

2) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi; 

3) organizację samokształcenia pracowników świetlicy; 

4) współpracę z rodzicami dzieci zapisanych do świetlicy; 

5) prowadzenie pozalekcyjnych form pracy wychowawczo- opiekuńczej w grupach 

wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców; 

7) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej; 
8) organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy z nauką; 
9) organizowanie gier i zabaw ruchowych; 
10) organizowanie zajęć plastycznych; 
11) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci; 
12)  kształtowanie nawyków i potrzeby uczestnictwa w kulturze; 
13) upowszechnianie kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny, czystości oraz 

dbałości o zdrowie; 
14)  rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności. 

 
 

§61. 

1. W szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie powoływane przez dyrektora szkoły do realizacji 

zadań stałych i doraźnych. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, 

pracą zespołu kieruje wychowawca klasy. 

3. Do zadań klasowych zespołów nauczycielskich należy w szczególności: 

1) ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie  

w miarę potrzeb; 

2) korelowaniu treści programowych z przedmiotów pokrewnych; 

3) opracowywanie sposobów diagnozowania  osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

4) opracowywanie sposobów monitorowania postępów w nauce uczniów danego oddziału; 

5) wypracowanie wspólnych, efektywnych działań wychowawczych. 

4. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły: 

1) wychowawcze; 

2) przedmiotowe; 

3) inne problemowo- zadaniowe. 

5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek 

zespołu. 

6. Zespół pracuje według sporządzonego na początku roku szkolnego planu. 

7. Z pracy zespołu raz w roku sporządzane jest sprawozdanie, które przewodniczący 

przedstawia radzie pedagogicznej podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady 

pedagogicznej. 

§62. 

Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: 



1) wypełnia czynności kierownicze i w imieniu dyrektora działa w ramach udzielonych mu 

uprawnień; 

2) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

3) organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczno-wychowawczą; 

4) wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§63. 

1. W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników administracji i obsługi: 

1) sekretarz szkoły; 
2) woźny; 
3) konserwator; 
4) sprzątaczki. 

2. Zakres czynności pracowników administracyjnych i pracowników obsługi określa dyrektor 
szkoły. 

 

Rozdział 7 

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

§ 64. 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów określa zasady oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu. 

2. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 
 i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach  
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.  

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  

o postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

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

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 



5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 
ucznia. 
 

§ 65. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego mają obowiązek poinformować uczniów oraz 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach ocen zachowania mogą być przekazywane 
uczniom w formie: 

1) ustnego objaśnienia; 
2) komunikatu podyktowanego do zeszytu; 
3) wydruku wręczonego uczniowi i wklejonego do zeszytu; 
4) wydruku wiszącego w klasie na gazetce klasowej; 
5) informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły. 

4. Fakt przekazania powyższych informacji nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem  
w dzienniku lekcyjnym. 
 

§ 66. 

1. Ocenianie z poszczególnych zajęć edukacyjnych osiągnięć ucznia oraz ustalanie ocen 
klasyfikacyjnych przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne. 

2. W sytuacji długotrwałej nieobecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, 
dyrektor szkoły zobowiązuje do ustalenia ocen klasyfikacyjnych nauczyciela prowadzącego 
określone zajęcia edukacyjne w zastępstwie. 

3. Wychowawca klasy odpowiada za terminową i zgodną z zasadami, realizację zadań związanych  
z ocenianiem osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
 

§ 67. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia  ustnie 

ustaloną ocenę odwołując  się do wymagań edukacyjnych, przekazując uczniowi informację  
o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy oraz wskazując mu jak 
powinien się dalej uczyć. 

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane: 
1) uczniowi  do wglądu podczas zajęć, w trakcie których wyniki prac są omawiane; 
2) rodzicom ucznia podczas zebrań, indywidualnych rozmów oraz zawsze, kiedy zajdzie taka 

potrzeba. 



§ 68. 

1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w § 65. statutu dostosowuje się do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia;  

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

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

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;  

5)  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń  fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy  
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego – także 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki  
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z 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 na wniosek rodziców 
oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
 z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba 
zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka 
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§ 69. 

1. Osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów podlegają ocenie w dwóch okresach. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu (według skali określonej w statucie szkoły) śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 



3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów,  
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
i śródrocznej oceny    klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 
przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania  
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 
przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 70. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w klasach I-III polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 
programów nauczania oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie rozumiane jest jako proces i polega na systematycznym gromadzeniu informacji  
o osiągnięciach edukacyjnych ucznia. 

3. Ocenianie służy wzmacnianiu rozwoju ucznia oraz rozbudzaniu jego aktywności poznawczej.  

4. Opis osiągnięć ucznia zawiera informacje, z których powinni korzystać wszyscy uczestnicy 
systemu edukacyjnego: 
1) nauczyciele; 
2) uczniowie; 
3) rodzice. 

5. Ocena powinna spełniać następujące funkcje: 
1) diagnostyczną – dając odpowiedzi na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem 

wymagań stawianych przez nauczyciela; 
2) informacyjną – przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, 

nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego pracy; 
3) korekcyjną – odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad 

czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić; 
4) motywacyjną  - zachęcając dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodając wiary we 

własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu; 
5) rozwojową -odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie jest 

tempo i dynamika tych zmian. 

6. W procesie oceniania uwzględniane są następujące obszary:   

1) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego; 



2) stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości  

i umiejętności; 

3) umiejętność rozwiązywania problemów; 

4) postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym. 

7. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

8. Nauczyciel obserwując ucznia i jego rozwój, gromadzi dokumentację szkolnych 

 umiejętności dziecka. Są to: 

1) karty osiągnięć ucznia znajdujące się w dzienniku lekcyjnym; 
2) teczki prac uczniowskich (testy, sprawdziany, wypracowania, prace plastyczno – techniczne); 
3) zeszyty przedmiotowe, podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń;  
4) notatki własne nauczyciela i karty informacyjne. 

9. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz bezpośredniej obserwacji rozwoju ucznia 

nauczyciel dokonuje oceny opisowej.  

10. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III, uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień.  

11. Bieżące osiągnięcia ucznia w kl. I-III ocenia się według cyfrowej skali ocen (1-6): 

1) 6- stopień celujący; 

2) 5- stopień bardzo dobry; 

3) 4- stopień dobry; 

4) 3- stopień dostateczny; 

5) 2- stopień dopuszczający; 

6) 1- stopień niedostateczny. 

12. Przy ustalaniu oceny z edukacji plastyczno- technicznej, muzycznej i ruchowej należy  
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się   
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

13. 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. 

14. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach informatyki   
i zajęciach komputerowych, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z tych zajęć na czas określony w tej 
opinii. 

15. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności w kl. I-III to: 
1) ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów np.: odtwarzanie z pamięci 

tekstów, spójne,  komunikatywne formułowanie i  udzielanie odpowiedzi na postawione 
pytanie, sprawdzanie techniki czytania; 

2) prace pisemne np.: przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, układanie 
podpisów pod obrazkami, redagowanie wypowiedzi pisemnych oraz tekstów 
użytkowych; 

3) sprawdziany; 
4) testy; 
5) obserwacja uczenia się tj: 

a) praca w grupie, 
b) posługiwanie się książką, 
c) wykonywanie zadań domowych, 
d) aktywność na zajęciach, 
e) prace samodzielne np. albumy, makiety, plansze informacyjne, 



f) wykonywanie ćwiczeń praktycznych (przede wszystkim w przedmiotach „artystycznych" 
oraz wychowaniu fizycznym). 

18. Ocena zachowania w klasach I-III jest oceną opisową . 

19. Oceniając zachowanie uczniów bierze się pod uwagę: 
1) punktualność ; 
2) sumienne wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich (uczeń systematycznie odrabia 

prace domowe, przynosi na zajęcia potrzebne materiały i przybory, starannie wypełnia  
zadania przydzielone przez nauczyciela, właściwie spełnia dyżury, korzysta z biblioteki 
szkolnej); 

3) postawę wobec innych w ramach pracy zespołowej (umie współpracować  
w grupie, chętnie udziela pomocy innym ); 

4) udział w konkursach, zawodach sportowych, imprezach i uroczystościach szkolnych  
i klasowych ; 

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego (uczeń przestrzega ustalonych zasad 
zachowania w klasie i w szkole, na lekcjach i w czasie przerw, potrafi opanować swoje 
emocje takie jak: gniew, złość, kłótliwość i agresję, z kulturą i szacunkiem odnosi się do 
nauczycieli, pracowników szkoły, używa zwrotów grzecznościowych, szanuje poglądy  
i przekonania innych ludzi, naprawia wyrządzoną przez siebie szkodę, dba o bezpieczeństwo, 
zdrowie własne i kolegów); 

6) troskę o mienie szkoły, utrzymywanie porządku i czystości (uczeń utrzymuje porządek  
w swoim miejscu pracy, szanuje sprzęt i pomoce znajdujące się w szkole , szanuje rzeczy 
własne i społeczne ); 

7) dbanie o własny estetyczny wygląd na co dzień oraz noszenie stroju galowego podczas 
uroczystości szkolnych. 

20. Bieżące oceny zachowania notuje się w dzienniku lekcyjnym stosując skalę punktową od 1-4: 
1) 4p. otrzymuje uczeń, który stanowi wzór do naśladowania dla swoich rówieśników, jest 

punktualny, zawsze sumiennie wywiązuje się z obowiązków uczniowskich, bez zrzutu 
współpracuje w grupie rówieśniczej, chętnie bierze udział w konkursach, przestrzega zasad 
współżycia społecznego, dba o mienie szkoły oraz o własny estetyczny wygląd; 

2) 3p. otrzymuje uczeń, który zazwyczaj zachowuje się poprawnie, ale sporadycznie spóźnia się 
na zajęcia, nie zawsze sumienie wywiązuje się z obowiązków uczniowskich, zdarzają mu się 
drobne nieporozumienia podczas współpracy z grupą rówieśniczą, chętnie bierze udział  
w konkursach, przestrzega zasad współżycia społecznego, dba o mienie szkoły oraz o własny 
estetyczny wygląd; 

3) 2p. otrzymuje uczeń, którego zachowanie budzi zastrzeżenia, często spóźnia się na zajęcia, 
swoje uczniowskie obowiązki wykonuje mało sumienie, niesystematycznie i bez 
zaangażowania, często zdarzają mu się nieporozumienia podczas współpracy z grupą 
rówieśniczą, niechętnie bierze udział w konkursach, nie zawsze przestrzega zasad współżycia 
społecznego, dba o mienie szkoły oraz o własny estetyczny wygląd; 

4) 1p. otrzymuje uczeń, który zazwyczaj zachowuje się w sposób nieakceptowany przez 
środowisko szkolne, zazwyczaj spóźnia się na zajęcia, nie wywiązuje się  
z obowiązków uczniowskich, nie potrafi zgonie współpracować z grupą rówieśniczą, 
prowokuje konflikty i nieporozumienia, nie bierze udziału w konkursach, nie przestrzega 
zasad współżycia społecznego, niszczy mienie szkolne, nie dba o swój estetyczny wygląd. 

21. W oparciu o wymienione kryteria oraz opinie uczniów z danej klasy nauczyciel- wychowawca 
formułuje ocenę opisową zachowania . 

22. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

23. Ocenianie postępów uczniów klas I-III  z religii przeprowadza się według odrębnych przepisów. 

24. Oceny z religii zapisywane są za pomocą  stopni w skali ocen 1-6: 
1) 6- celujący; 
2) 5- bardzo dobry; 
3) 4- dobry; 
4) 3- dostateczny; 



5) 2- dopuszczający; 
6) 1- niedostateczny. 

25. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o indywidualnych osiągnięciach: 
1) wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są uczniom na 

jednych z pierwszych zajęć w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany  
w dzienniku zajęć lekcyjnych; 

2) wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są rodzicom na 
pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku zajęć 
lekcyjnych, a dodatkowo potwierdzony podpisem rodzica na liście potwierdzającej 
zapoznanie się z dokumentami wewnętrznymi szkoły. Informacja na temat wymagań 
edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji 
nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny szkolne;  

3) ocenianie ucznia w nauczaniu wczesnoszkolnym jest jawne i odbywa się na bieżąco  
w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 

4) nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę, nagradza 
pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować, 
ocena słowna wzmocniona zostaje oceną cyfrową;  

5) nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: 
a) obserwuje ucznia i jego pracę,  
b) rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków,   
c) informuje ucznia, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej 

informacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było 
lepiej, przez co wywołuje motywację do dalszego wysiłku w celu dokonywania korekty 
poprzez kolejne działania;  

6) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia udostępniane są rodzicom według  zasad 
opisanych w § 67 ust 3; 

7) informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas kontaktów 
indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań organizowanych zgodnie z planem pracy 
szkoły oraz w czasie dni otwartych szkoły. 

26. Klasyfikowanie roczne w klasach I- III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny 

zachowania:  

1) ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową;  

2) ocena  zachowania jest oceną opisową. 

27. Promowanie uczniów klas I-III: 
1) uczeń klas  I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej; 
2) w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I –III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 
opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia; 

3) Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  i osiągnięć ucznia rokuje 
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 
nauczania dwóch klas. 

28. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 
przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
 

 



§ 71. 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV- VIII ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien 

dalej się uczyć. 

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia w klasach IV-VIII dokonywane jest systematycznie  

i w różnych formach.  

3. Sposoby sprawdzania postępów uczniów to: 

1) kontrola ustna, przez zadawanie pytań w czasie lekcji; 
2) wykonywanie zadań, ćwiczeń, prac klasowych, wypracowań, sprawdzianów, testów, 

kartkówek, dyktand; 
3) obserwacja uczniów w czasie zajęć; 
4) ocenianie wytworów pracy ucznia. 

4. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy sprawdziany, w ciągu jednego dnia 
nie więcej niż jeden, z wyjątkiem dyktand, kartkówek sprawdzających bieżące wiadomości. 

5. O terminie całogodzinnych sprawdzianów obejmujących więcej niż trzy jednostki lekcyjne należy 
poinformować uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. O ocenach bieżących ucznia rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez nauczycieli 
poprzez zapis w dzienniczkach ucznia na zebraniach, dniach otwartych lub wpis w zeszycie 
przedmiotowym. 
 

§ 72. 

     Zapewniając rodzicom (prawnym opiekunom) prawo do pełnej informacji o bieżących  
     i  okresowych osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci organizowane są: 

1) minimum trzy ogólne spotkania rodziców z wychowawcą klasy- zgodnie z zasadami 
ustalonymi przez niego; 

2) konsultacje indywidualne nauczycieli zajęć edukacyjnych – wg potrzeb; 
3) rozmowy indywidualne nauczycieli zajęć edukacyjnych w czasie dni otwartych ustalonych  

w planie pracy szkoły na dany rok szkolny. 
 

§ 73. 

1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy klas 
zobowiązani są do pisemnego powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów)  
o przewidywanych ocenach niedostatecznych. 

2. Na tydzień przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem  rady pedagogicznej, nauczyciele 
prowadzący zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania ucznia 
i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

3. Informacja o przewidywanych ocenach rocznych przekazywana jest rodzicom (prawnym 
opiekunom) w formie pisemnej za pośrednictwem ucznia. 

4. W przypadku nieobecności ucznia  w szkole wychowawca informuje telefonicznie rodziców  
o sporządzeniu wykazu ocen przewidywanych i zobowiązuje ich do odebrania tego wykazu 
osobiście. Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.  

5. W szczególnych przypadkach, kiedy niemożliwy jest kontakt telefoniczny z rodzicami (prawnymi 
opiekunami) ucznia, wychowawca wysyła wykaz ocen przewidywanych listem poleconym. 
 

§ 74. 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 



2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

§ 75. 

1. Począwszy od klasy czwartej, oceny klasyfikacyjne (śródroczne, roczne) ustala  się w stopniach 
szkolnych, według następującej skali:  
1) stopień celujący -6; 
2) stopień bardzo dobry -5; 
3) stopień dobry -4;  
4) stopień dostateczny -3;  
5) stopień dopuszczający -2;  
6) stopień niedostateczny -1.  

2.  Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.  
3.  Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 6. 
4. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne, roczne) odnotowywane są w dokumentacji przebiegu 

nauczania w pełnym brzmieniu, tzn. celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 
niedostateczny. 

5. Skalę ocen (pełną nazwę i symbol cyfrowy stopni) stosuje się również przy ustalaniu  
i rejestrowaniu bieżących ocen postępów i poziomu osiągnięć edukacyjnych. 

6. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mogą wprowadzać dodatkowe formy 
rejestrowania bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów, np. 
1) W ocenach cząstkowych dopuszcza się znaki „ + ” i„ - ”; 
2) Dopuszcza się stosowanie znaków: 

a) „np.”.- nieprzygotowany, 
b) „bz”- brak zadania, zeszytu, 
c) „nb” lub „0”- nieobecny, 
d) „ / ” - jako ocena poprawiona, 
e) „+”- jako forma pozytywnego oceniania np. aktywności, ćwiczenia, pracy  

w grupie, 
f) „-"- jako forma negatywnego oceniania np. aktywności, ćwiczenia, pracy  

w grupie. 
7. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne, roczne) nie mogą być ustalane jako średnia arytmetyczna 

ocen bieżących. 
8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów  

z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 
opisowymi. 

 
§ 76. 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności,  
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. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia  



o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej. 

3. Ocenę zachowania (bieżącą, śródroczną, roczną) ustala wychowawca klasy, uwzględniając 
kryteria oceny zachowania. 

4. Ocena zachowania nie ma wpływu na bieżące i klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych  
5. Począwszy od klasy IV bieżącą, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 
1) wzorowe - wz  
2) bardzo dobre -  bdb 
3) dobre - db  
4) poprawne - pop  
5) nieodpowiednie - ndp  
6) naganne – nag 

6. Ustalone klasyfikacyjne oceny zachowania (śródroczne, roczne) odnotowywane są  
w dokumentacji przebiegu nauczania w pełnym brzmieniu, tzn. wzorowe, bardzo dobre, dobre, 
poprawne, nieodpowiednie, naganne.  

7. Skróty: wz, bdb, db, pop, ndp, nag można stosować jedynie przy rejestrowaniu bieżących 
(śródokresowych) ocen zachowania. 

 

§ 77. 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
1) pod względem wypełniania obowiązków szkolnych: 

a) sumiennie wykonuje obowiązki zapisane w statucie szkoły, 
b) systematycznie i solidnie przygotowuje się do lekcji, 
c) zawsze posiada potrzebne zeszyty , podręczniki i przybory szkolne oraz strój sportowy  

i obuwie zastępcze, 
d) systematycznie odrabia prace domowe, 
e) systematycznie prowadzi zeszyty przedmiotowe, 
f) aktywnie uczestniczy w lekcjach oraz wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, 
g) korzysta z pozaszkolnych źródeł wiedzy, 
h) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, 
i) opuszcza lekcje tylko z bardzo ważnych i uzasadnionych powodów, 
j) posiada każdorazowo usprawiedliwienie nieobecności i spóźnień, 
k) informuje rodziców o terminach spotkań z wychowawcą, proponowanych ocenach na 

koniec semestru i roku szkolnego, o planowanych imprezach kulturalnych, 
l) rozwija własne zainteresowania i stara się je wzbudzić u innych kolegów; 

2) pod względem aktywności społecznej i udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska: 
a) aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska: pełni funkcje np.  

w samorządzie szkolnym, jest organizatorem lub uczestniczy w imprezach  
i uroczystościach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią, reprezentuje szkołę  
w różnorodnych konkursach, imprezach artystycznych, sportowych i innych, 

b) wzorowo wywiązuje się z podjętych zadań, 
c) udziela pomocy potrzebującym- słabszym, samotnym, chorym i starszym, 
d) szanuje mienie osobiste, społeczne, 
e) wzorowo wypełnia obowiązki wynikające z organizacji życia szkoły (dyżury klasowe  

i szkolne); 
3) pod względem kultury osobistej i postawy wobec kolegów oraz innych osób: 

a) w szkole i poza nią wyróżnia się wysoką kulturą osobistą: zawsze używa zwrotów 
grzecznościowych ( dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję ) w stosunku 
do wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 

b) jest uczciwy w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, 
c) potrafi właściwie reagować na zachowania innych, 
d) szanuje swoją pracę i innych, 



e) dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom, 
f) w pełni przestrzega zasad higieny osobistej, zawsze dba o schludny i estetyczny wygląd 

zgodny z przyjętymi normami, 
g) jest tolerancyjny w stosunku do osób o odmiennych poglądach, 
h) nie używa wulgarnego słownictwa. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1) pod względem wypełniania obowiązków szkolnych: 

a) wykonuje obowiązki zapisane w statucie szkoły, 
b) systematycznie i solidnie przygotowuje się do lekcji, 
c) posiada potrzebne podręczniki i zeszyty, przybory szkolne oraz strój sportowy i obuwie 

zastępcze, 
d) systematycznie odrabia zadania domowe, 
e) prowadzi zeszyty przedmiotowe, 
f) aktywnie uczestniczy w lekcjach i wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych, 
g) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 
h) ma do 7 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, 
i) informuje rodziców o terminach spotkań z wychowawcą, proponowanych ocenach na 

półrocze i koniec roku szkolnego, o planowanych imprezach kulturalnych, 
j) rozwija własne zainteresowania; 

2) pod względem aktywności społecznej i udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska: 
a) aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły i środowiska: pełni funkcje  

w samorządzie szkolnym, jest organizatorem lub uczestniczy w imprezach  
i uroczystościach organizowanych na trenie szkoły oraz poza nią, reprezentuje szkołę  
w różnorodnych konkursach, imprezach artystycznych, sportowych i innych, 

b) wywiązuje się z podjętych zadań, 
c) udziela pomocy potrzebującym- pomaga chorym i starszym oraz słabszym  

w nauce, 
d) szanuje mienie osobiste i społeczne, 
e) oddaje w terminie mienie szkolne np. książki, podręczniki, sprzęt sportowy, 
f) wypełnia obowiązki wynikające z organizacji życia szkoły (dyżury klasowe  

i szkolne); 
3) pod względem kultury osobistej i postawy wobec kolegów oraz innych osób: 

a) w szkole i poza szkołą wyróżnia się kulturą osobistą: używa zwrotów grzecznościowych 
(dzień dobry, do widzenia, dziękuję, przepraszam, proszę) w stosunku do wszystkich 
pracowników szkoły, koleżanek i kolegów, 

b) jest uczciwy w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, 
c) w większości sytuacji potrafi właściwie reagować na zachowania innych, 
d) szanuje swoją pracę i innych, 
e) dba o zdrowie i higienę, nie ulega nałogom, 
f) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o schludny i estetyczny wygląd zgodny  

z przyjętymi normami,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
g) jest tolerancyjny w stosunku do osób o odmiennych poglądach, 
h) nie używa wulgarnego słownictwa. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1) pod względem wypełniania obowiązków szkolnych: 

a) Stara się wykonywać obowiązki zapisane w statucie szkoły, 
b) sporadycznie zdarza mu się, być nieprzygotowanym do lekcji, 
c) systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, ma do 14 godzin nieusprawiedliwionych  

w półroczu, 
d) zdarzają mu się spóźnienia na lekcje, 
e) przeważnie posiada potrzebne zeszyty, podręczniki, przybory szkolne oraz strój sportowy 

i obuwie zastępcze, 
f) stara się brać czynny udział w lekcji, 
g) nie zawsze odrabia zadania domowe, ale w dopuszczalnych granicach, 



h) rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych; 
2) pod względem aktywności społecznej i udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska: 

a) stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, 
b) jest mało aktywny społecznie, ale wykonuje powierzone mu zadania, 
c) wypełnia obowiązki wynikające z organizacji życia szkoły ( dyżury klasowe, szkolne), 

zdarzają się mu niedociągnięcia w pracy, 
d) szanuje mienie osobiste, społeczne, 
e) stara się wywiązywać z podejmowanych przez siebie funkcji lub zadań, 
f) współpracuje z kolegami i nauczycielami; 

3) pod względem kultury osobistej i postawy wobec kolegów oraz innych osób: 
a) jest kulturalny i odnosi się z szacunkiem do dorosłych i kolegów, 
b) w większości sytuacji reaguje na popełniane zło, 
c) stara się dbać o zdrowie własne i innych, nie ulega nałogom, 
d) jest tolerancyjny w stosunku do osób o odmiennych poglądach, 
e) dba o schludny wygląd zewnętrzny. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
1) pod względem wypełniania obowiązków szkolnych: 

a) niesystematycznie przygotowuje się do lekcji, czasem nie odrabia zadań domowych, 
b) uczęszcza na zajęcia lekcyjne i ma do 24 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, 
c) często spóźnia się na lekcje, 
d) często nie posiada zeszytów, podręczników, przyborów szkolnych, stroju sportowego, 

obuwia zastępczego, 
e) na lekcjach jest mało aktywny i rzadko przejawia aspiracje w zdobywaniu wiedzy, 
f) nie zawsze wypełnia polecenia nauczyciela; 

2) pod względem aktywności społecznej i udziału wżyciu klasy, szkoły i środowiska: 
a) rzadko angażuje się w życie klasy i szkoły, unika zajęć organizowanych przez szkołę, 
b) sam nie podejmuje żadnych działań, 
c) nierzetelnie wypełnia obowiązki dyżurnego w klasie lub szkole, 
d) niechętnie wykonuje prace zlecone przez nauczycieli, 
e) stan mienia szkolnego jest mu obojętny; 

3) pod względem kultury osobistej i postawy wobec kolegów oraz innych osób: 
a) wykazuje niewłaściwy stosunek w relacjach z kolegami, nauczycielami oraz innymi 

pracownikami szkoły, 
b) zdarza mu się przeszkadzać nauczycielom i kolegom w zajęciach lekcyjnych, 
c) zdarza się, że swoim nieświadomym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu własnemu  

i innych, 
d) stara się dbać o zdrowie i higienę oraz nie ulegać nałogom, 
e) zdarza mu się przyjść do szkoły nieodpowiednio ubranym, 
f) nie troszczy się o kulturę języka, jest hałaśliwy, 
g) zdarza się mu wyśmiewać z poglądów innych, 
h) zastosowane wobec niego środki zaradcze odnoszą pozytywne rezultaty. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
1) pod względem wypełniania obowiązków szkolnych: 

a) nie podporządkowuje się zasadom prawa szkolnego zawartego w statucie szkoły, 
b) nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań domowych, 
c) nie nosi potrzebnych podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju sportowego 

 i obuwia zastępczego, 
d) celowo spóźnia się na lekcje, 
e) uczęszcza na zajęcia lekcyjne i ma do 45 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, 
f) nie uczestniczy w przydzielonych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, 
g) nie informuje rodziców o terminach spotkań, proponowanych ocenach na półrocze  

i koniec roku szkolnego i zagrożeniach; 
2) pod względem aktywności społecznej i udziału w życiu klasy, szkoły, środowiska: 

a) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 



b) świadomie przeszkadza w pracy i przedsięwzięciach innych uczniów, 
c) nie wypełnia obowiązków dyżurnego w klasie i w szkole, 
d) nie chce wykonywać prac zleconych przez nauczycieli, 
e) świadomie niszczy mienie osobiste i społeczne; 

3) pod względem kultury osobistej i postawy wobec kolegów oraz innych osób: 
a) jest prowokujący, wulgarny, ostentacyjnie wyraża swoją niechęć i dezaprobatę, 
b) oszukuje, okłamuje, odgraża się rówieśnikom i dorosłym, 
c) cechuje go zły wpływ na kolegów, demoralizuje młodszych, 
d) ulega nałogom, 
e) swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych, 
f) nie ma poczucia winy ani chęci poprawy, 
g) podjęte środki zaradcze nie przynoszą pozytywnych rezultatów. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
1) pod względem wypełniania obowiązków szkolnych: 

a) rażąco łamie zasady prawa szkolnego, zawartego w statucie szkoły, 
b) nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia zadań domowych, 
c) nie przynosi potrzebnych podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, stroju 

sportowego i obuwia zastępczego, 
d) nie wypełnia poleceń nauczycieli, reaguje negatywnie lub agresywnie na uwag  

i upomnienia, 
e) notorycznie spóźnia się na lekcje, 
f) ma powyżej 45 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu, 
g) nie uczestniczy w przydzielonych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, 
h) celowo nie informuje rodziców o terminach spotkań, proponowanych ocenach na 

półrocze i koniec roku szkolnego; 
2) pod względem aktywności społecznej i udziału w życiu klasy, szkoły i środowiska: 

a) ma negatywny wpływ na życie klasy i szkoły, 
b) świadomie przeszkadza w pracy, przedsięwzięciach nauczycieli i uczniów, 
c) nie wykonuje prac zleconych przez nauczycieli, 
d) świadomie dewastuje mienie szkolne, osobiste i społeczne; 

3) pod względem kultury osobistej i postawy wobec kolegów oraz innych: 
a) jest wulgarny, ostentacyjnie wyraża swoją niechęć i dezaprobatę, 
b) przejawia agresję w stosunku do otoczenia, 
c) oszukuje, kłamie, odgraża się rówieśnikom i dorosłym, 
d) fałszuje i niszczy dokumenty szkolne lub korespondencję, 
e) znęca się nad rówieśnikami, 
f) demoralizuje rówieśników, 
g) ulega nałogom, 
h) zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych, 
i) nie ma żadnego poczucia winy, nie wykazuje chęci poprawy, nie reaguje na żadne uwagi  

i rozmowy. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 
umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. uchylony. 

10. uchylony. 
 

§ 78. 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,  
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 



§ 79. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak 
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  
w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. 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. 

5. Egzamin dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt 2 przeprowadza się z części podstawy 
programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny  
z dyrektorem szkoły.  

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych, informatyki 
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Rodzice ucznia (opiekunowie prawni), co najmniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym 
(śródrocznym, rocznym) posiedzeniem rady pedagogicznej, wnoszą do dyrektora szkoły pisemny 
wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. 

11. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami 
(opiekunami prawnymi) oraz z nauczycielem prowadzącym określone zajęcia edukacyjne 
z uwzględnieniem następujących warunków:  
1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;  
2) uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym  mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel 
danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja 
powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

14. W skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji; 
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin. 

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy  
w ciągu jednego dnia. 

16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów-  rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 

17. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
3) termin egzaminu;  



4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

18. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę przeprowadzonego 
egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem  § 80. 

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem §80  i § 82 ust. 1. 

22. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,  
z zastrzeżeniem § 80. 
 

§ 80. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania została  ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. 

2.  Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2  dni  od dnia 
zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych-przeprowadza pisemny  

i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
z danych zajęć edukacyjnych; 

2) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, zajęć 
komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych; 

3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania– ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż  
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1.  

5. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
6. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji, 
b) wychowawca oddziału, 
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 
d)  pedagog szkolny, 
e)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
f) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 



edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Komisja, o której mowa w ust.6 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.  

9. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji 

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

11. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 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. 

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
14. Do protokołu, o którym mowa w ust. 12, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 
zadania praktycznego. 

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust.6 pkt 2, 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. 

16. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa  

w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

18. Przepisy ust. 1- 17 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego i w tym przypadku 
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
§ 81. 

1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  §79 ust.1. 

2. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem  jeżeli, w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał:  

1) średnią ocen z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania co najmniej 
4,75; 

2) co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 



4. Ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do 
klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu  
z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują  
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

6. Uczeń który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  
i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do      
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 82. 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

9. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej  uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

10. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym. 

12. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza 
ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, 
do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty. 

14. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 13 może być zwolniony przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

15. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie  olimpiad przedmiotowych 
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty 
ogłoszonym w BIP przez ministra właściwego do spraw oświaty oraz laureat konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  organizowanych z zakresu 
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 
z tego przedmiotu.  

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 15, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 
uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 
Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

17. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 15, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu najwyższego wyniku.  

18. W przypadku gdy uczeń  uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 15, z innego 
języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru niż ten, który został 
zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 
tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o 
zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.  

19. Organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty regulują odrębne przepisy. 
 



 
§ 82. 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy  
z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, 
muzyki, techniki, zajęć komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
5.  O ustalonej dacie egzaminu uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) powiadamiani są  

w formie pisemnej.  
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
7. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 
komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin egzaminu;  
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne;  
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
11. Dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  

w wyznaczonym terminie, dyrektor szkoły wyznacza termin dodatkowy- nie później niż do końca 
września. 

12. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego (wynik egzaminu był negatywny) nie otrzymuje 
promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.  

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane  
w klasie programowo wyższej. 
 

§ 83. 

1. Począwszy od klasy IV uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)  mogą zwrócić się  
z pisemnym wnioskiem: 
1) do nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne  o ustalenie wyższej niż   

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 
2) do wychowawcy klasy o ustalenie wyższej niż   przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
2. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną jeżeli: 

1) spełnia wszystkie wymagania na ocenę przewidywaną; 
2) jego nieobecności na zajęciach są uzasadnione i usprawiedliwione; 
3) jego stosunek do obowiązków szkolnych nie budzi zastrzeżeń; 



4) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwrócili się do nauczyciela prowadzącego 
określone zajęcia z pisemnym wnioskiem  o uzyskanie wyższej niż przewidywana  rocznej 
oceny klasyfikacyjnej w ciągu dwóch dni od otrzymania informacji o ocenie przewidywanej. 

3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania po spełnieniu 
następujących warunków: 
1) zachowanie ucznia na terenie szkoły i poza nią nie narusza postanowień statutu szkoły  

i powszechnych norm etycznych i moralnych; 
2) półroczna ocena zachowania nie była niższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna; 
3) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwrócili się do wychowawcy klasy  

z pisemnym wnioskiem  o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania  
w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o ocenie przewidywanej. 

4. Ocena z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania o jaką zamierza ubiegać się uczeń, musi być 
wymieniona we wniosku, o którym mowa w ust. 1. i może być wyższa tylko o jeden stopień od 
oceny przewidywanej. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku oceny zachowania nauczyciel 
wychowawca, zobowiązany jest dokonać analizy zasadności wniosku. 

6. W przypadku uznania za uzasadniony wniosku dotyczącego uzyskania wyższej niż przewidywana 
oceny z zajęć edukacyjnych, nauczyciel prowadzący określone zajęcia: 
1) ustala termin sprawdzenia wiedzy i umiejętności, nie później niż dwa dni od daty wpłynięcia 

wniosku i pisemnie informuje o tym ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów); 
2) wyznacza zakres materiału, z którego będzie sprawdzana wiedza i umiejętności  

i pisemnie informuje o tym ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów); 
3) dokonuje  sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formie pisemnej, ustnej lub zadań 

praktycznych w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych; 
4) ustala ocenę; 
5) sporządza protokół. 

7. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzenia wiedzy i umiejętności w wyznaczonym terminie, nie 
wyznacza się terminu dodatkowego. 

8. W przypadku uznania za uzasadniony wniosku dotyczącego uzyskania wyższej niż proponowana 
oceny zachowania, nauczyciel wychowawca: 
1) zwołuje zespół nauczycieli uczących w klasie, do której uczęszcza uczeń; 
2) ustala ocenę; 
3) sporządza protokół. 

9. Ustalona w ten sposób ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od przewidywanej i jest ostateczna w tym 
trybie postępowania. 

10. W obydwu przypadkach o wyniku postępowania uczeń i jego rodzice powiadamiani są  
w formie pisemnej. 

 
Rozdział 8 
Uczniowie 

  
§ 84. 

1. Uczeń ma prawo w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny z zasadami 

higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę  

i poszanowanie jego godności; 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;  

5)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 



6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości zasad, warunków i sposobów 

sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych, zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem; 

8) informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ; 

9) pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających  

w uczeniu się; 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych; 

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w szkole. 

2. Realizacja praw, o których mowa w ust. 1, polega przede wszystkim na zindywidualizowanej 

pracy z uczniem odpowiedniej do potrzeb  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

3. W przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mają prawo 

do złożenia pisemnej skargi, zawierającej uzasadnienie, do dyrektora szkoły w terminie do3 dni 

od zaistnienia sytuacji. 

4. Dyrektor wyjaśnia sprawę będącą przedmiotem skargi w terminie do 3 dni od jej wpłynięcia. 

5. O sposobie załatwienia skargi dyrektor szkoły powiadamia  strony pisemnie w terminie 3 dni od 

wyjaśnienia sprawy.  

§ 85. 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły.  

2. Uczeń powinien w szczególności: 

1) szanować symbole narodowe i religijne; 

2) dbać o honor i tradycję szkoły; 

3) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora,  rady pedagogicznej, 

wychowawcy oraz ustaleniom samorządu szkolnego; 

4) szanować przekonania i własność innych osób; 

5) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

6)  dbać o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i swoich kolegów; 

7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

8) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć; 

9) systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich udział, odrabiać prace 

domowe oraz uzupełniać braki wynikające z absencji; 

10) w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, 

zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;  

11) szanować mienie szkoły i wykorzystywać sprzęt szkolny zgodnie z przeznaczeniem; 

12) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z ich specyfiki (pracownie, 

świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna). 

3. W przypadku celowego zniszczenia przez ucznia mienia szkoły rodzice (prawni opiekunowie) 

zobowiązani są do naprawienia szkody. 

4. Uczeń ponosi odpowiedzialność za wnoszone na teren szkoły wartościowe ale zbędne  

w jego funkcjonowaniu w szkole przedmioty. 



5. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu  

i zdrowiu jego i innych. 

6. Uczniów obowiązują następujące zasady wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych: 

1) na terenie szkoły zakazuje się używania i eksponowania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem urządzeń wskazanych w opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej jako umożliwiających uczniowi pełniejsze 

skorzystanie z lekcji oraz urządzeń, które nauczyciel uzna za pomocne w przeprowadzeniu 

lekcji; 

2) uczniom zabrania się nagrywania na imprezach oraz wycieczkach organizowanych przez szkołę 

obrazu i dźwięku za pomocą urządzeń elektronicznych; 

3) w wyjątkowej sytuacji wymagającej skorzystania z posiadanego przez ucznia telefonu, uczeń 

może to zrobić tylko za zgodą i w obecności nauczyciela; 

4) nieprzestrzeganie przez ucznia zasad opisanych w punktach 1-3 skutkuje: 

a) upomnieniem i poleceniem wyłączenia i schowania telefonu lub innego urządzenia, jeżeli 

zdarzenie miało charakter incydentalny i nie naruszyło dóbr osobistych innych osób; 

b) pozostawieniem w obecności świadka telefonu lub innego urządzenia w gabinecie 

dyrektora, który powiadamia o tym fakcie rodziców i ustala z nimi termin odebrania 

urządzenia, jeżeli uczeń zignorował upomnienia nauczycieli; 

c) pozostawieniem w obecności świadka telefonu lub innego urządzenia w gabinecie 

dyrektora do czasu przybycia rodziców i w szczególnych przypadkach, funkcjonariusza 

Policji, jeżeli posiadane przez ucznia urządzenie zostało użyte w sposób naruszający 

dobra osobiste innych osób. 

7. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. 

8. Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne typu sportowego, na płaskich,  

jasnych spodach, które nie są śliskie i nie rysują powierzchni. 

9. Każdy uczeń ma obowiązek noszenia jednolitego stroju galowego podczas: 

1) uroczystości szkolnych; 

2) grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy bądź rada 

pedagogiczna. 

10. Strój galowy, o którym mowa w ust. 9 to: 

1) biała bluzka lub koszula; 

2) czarna lub granatowa spódnica/ sukienka lub spodnie.  

11. Uczeń powinien być ubrany schludnie przy zachowaniu następujących ustaleń: 

1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar i estetykę czyli: 

a) fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny, nie mogą być ufarbowane na 

jaskrawe, bądź nietypowe dla włosów kolory, nie mogą przeszkadzać w pisaniu i czytaniu, 

nie mogą być przycięte lub ułożone w sposób kojarzący się z subkulturami 

młodzieżowymi, 

b) dopuszcza się w przypadku uczennic klas siódmych i ósmych delikatny makijaż, zbliżony 

do naturalnego, 

c) paznokcie mogą być pomalowane tylko bezbarwnym lakierem, 

d) strój uczniowski powinien być schludny, czysty, stosowny tzn. nie odkrywać dekoltu, 

ramion, pleców, górnej części ud, bez dziur, rozcięć i postrzępień, 

e) zakazuje się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego 

kolegów, w szczególności długich, wiszących kolczyków, ostrych bransolet łańcuchów itp; 



2) noszone ubrania, torby, plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów  

o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję, 

propagujących środki uzależniające i niezdrowy styl życia; 

3) nie dopuszcza się nieuzasadnionego noszenia w szkole nakryć głowy ( kaptury, czapki). 

12. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub 

samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w 

przypadku wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu 

opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie 

szkoły jednolitego stroju. 

13. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych  

i przerw. 

14. Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie szkoły poza godzinami 

swoich zajęć lekcyjnych, mają obowiązek pozostawać w świetlicy. 

15. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców zgodnie z §45 ust. 5. 

16. Uczeń jest zobowiązany przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach  

w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica nie później niż do 7 dni od czasu 

powrotu do szkoły po nieobecności. Po tym terminie nieobecności będą uznane za 

nieusprawiedliwione. 

 

§ 86. 

1. Wychowawca lub inny nauczyciel może zwrócić się z wnioskiem do dyrektora szkoły  

o udzielenie uczniowi pochwały i/lub nagrody. 

2. Ucznia można nagrodzić za: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorową postawę uczniowską; 

3) aktywny udział w życiu szkoły; 

4) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych. 

3. Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców; 

3) pochwałę dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; 

4) dyplom uznania; 

5) nagrodę rzeczową; 

6) list gratulacyjnego do rodziców; 

7) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) świadectwo z wyróżnieniem; 

9) nagrodę Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

4. O przyznanej nagrodzie poinformowani zostają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej 

nagrody w ciągu 3 dni od jej otrzymania do dyrektora szkoły.  

6. Zastrzeżenie , o którym mowa w ust.5 musi zawierać uzasadnienie, dla którego jest składane. 

7. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a o wyniku rozpatrzenia 

sprawy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 87. 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły  

w następujący sposób: 



1) upomnienie udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela; 

2) nagana wychowawcy klasy;  

3) nagana udzielona przez dyrektora szkoły; 

4) obniżenie oceny zachowania; 

5) pisemne powiadomienie rodziców; 

6) zawieszenie prawa do: 

a) udziału w wycieczkach, imprezach szkolnych i reprezentowaniu szkoły na zewnątrz, 

b) pełnienia funkcji w klasie i szkole; 

7) przeniesienie ucznia do równorzędnej klasy; 

8) przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty. 

2. O zastosowanej każe wychowawca powiadamia rodziców ucznia. 

3. Decyzją dyrektora szkoły, po analizie sytuacji, zgromadzonej dokumentacji i powiadomieniu 

rodziców uczeń może zostać przeniesiony do równorzędnej klasy, gdy w sposób szczególnie 

rażący narusza zasady współżycia społecznego i wywiera szkodliwy wpływ na kolegów. 

4. Dyrektor szkoły może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły po 

wyczerpaniu wszelkich możliwości oddziaływań w przypadku: 

1) świadomych działań prowadzących w konsekwencji do uszczerbku na zdrowiu innych 

uczniów lub pracowników szkoły; 

2) używania lub rozpowszechniania alkoholu, narkotyków lub dopalaczy; 

3) świadomego fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi członkami społeczności 

szkolnej lub naruszenie ich godności; 

4) notorycznego nieprzestrzegania postanowień statutu szkoły; 

5) zachowania mającego demoralizujący wpływ na innych uczniów; 

6) dopuszczania się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, 

cyberprzemoc; 

7) innych nieprzewidzianych sytuacji na podstawie indywidualnego rozpatrzenia sprawy. 

5. Udzielona kara powinna być adekwatna do przewinienia. 

6. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

7. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pisemnego odwołania się od wymierzonej kary  

w następującym trybie: 

1) Uczeń lub jego rodzice wnoszą do dyrektora pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie 

zasadności ukarania ucznia w terminie 3 dni od otrzymania informacji o zastosowanej karze; 

2) dyrektor szkoły zasięgając opinii odpowiednio wychowawcy lub pedagoga szkolnego 

rozpatruje prośbę w terminie 3 dni od złożenia; 

3) po rozpatrzeniu prośby dyrektor może podjąć decyzję o: 

a) oddaleniu odwołania, 

b) odwołaniu kary, 

c) warunkowo zawiesić wykonanie kary. 

9. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 8 pkt 3 odwołanie nie 

przysługuje. 

 

 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§88. 

1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 



2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych  w odrębnych 

przepisach. 

§89. 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§90. 

1. Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania regulują odrębne przepisy. 

2. Zasady wydawanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz innych 

druków szkolnych określają odrębne przepisy. 

§91. 

1. Niniejszy statut może być zmieniony w drodze uchwały rady pedagogicznej . 

2. Rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora szkoły do opracowania i opublikowania 

ujednoliconego tekstu statutu po każdej nowelizacji. 

3. Tekst ujednolicony wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły. 

4. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece 

szkolnej oraz w wersji elektronicznej zamieszczony na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 

 


