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Rozdział 1 

Informacje ogólne 

§ 1. 

1. Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Generała Tadeusza  

Bora – Komorowskiego w Dębicy. 

2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Kraszewskiego 37 w Dębicy. 

3. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Generała 

Tadeusza Bora-Komorowskiego. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy”. 

a. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Dębica z siedzibą w Dębicy przy ulicy Ratuszowej 

2. 

b. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

c. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego jako placówka 

publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego  

5) stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

określone w odrębnych przepisach. 

d. Szkoła jest jednostką budżetową. 

e. Obwód Szkoły określają odrębne przepisy. 

f. Nauka w Szkole odbywa się na jedną zmianę. 

g. W Szkole za zgodą organu prowadzącego organizuje się oddział przedszkolny. 

h. Organizacja oddziału przedszkolnego przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi   

oraz wytycznymi organu prowadzącego.  

i. Ilekroć w statucie mowa jest o „Szkole” należy przez to rozumieć 8-letnią Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 3 imienia Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, w której prowadzone są 

oddziały ogólnodostępne. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

§ 2. 

Cele szkoły 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu wychowawczo-

profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. 

2. Celami Szkoły są: 

1) wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie 

ich naturalnej ciekawości poznawczej; 

2) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia; 

3) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

4) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;  

5) kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, regionalnej                        

i religijnej w duchu tolerancji i humanizmu; 

6) organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się; 

7) nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej; 

8) promowanie wartości edukacji; 

9) współpraca z rodzicami jako partnerami szkoły; 

10) wykorzystywanie zasobów Szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju; 

11) współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej; 

12) odpowiednie zarządzanie Szkołą służące jej rozwojowi. 

 

§ 3. 

Zadania szkoły 

1.     Do zadań Szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz zapewnianie 

bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez Szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 

3) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

przedmiotów objętych ramowym planem nauczania; 

4) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów oraz wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 
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5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom/prawnym opiekunom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad 

higieny psychicznej; 

7) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów; 

8) wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły; 

9) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych  

oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

10) wspomaganie wychowawczej roli rodziców/prawnych opiekunów; 

11) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej; 

12) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym  

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

13) umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu nauki  

lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

14) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 

upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami 

państwowymi; 

15) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

16) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 

środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

17) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami/prawnymi opiekunami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

18) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw 

poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ochrony środowiska. 

2.    Szkoła realizuje Program wychowawczo – profilaktyczny stanowiący odrębny dokument. 

3.  Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo–lekcyjnych,    

sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 
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§ 4. 

Sposób wykonywania celów i zadań szkoły 

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

organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć.  

3. Uczniowie Szkoły podzieleni są na klasy, w których realizuje się cele i zadania szkoły określone przez 

Ministra Edukacji Narodowej oraz Statut Szkoły. 

4. Praca dydaktyczno – wychowawcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie  

z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej. 

5. Nauczyciele realizują Szkolny Zestaw Programów Nauczania według Szkolnego Planu Nauczania. 

6. Sposób wyboru programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz ramowy 

plan nauczania określają odrębne przepisy. 

7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele 

opracowują Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, który realizują wszyscy 

nauczyciele uczący ucznia. 

8. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na realizację 

indywidualnego toku lub programu nauki.  

9. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno -  wychowawczej Szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia 

ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, szczególnie w celu kształtowania  

ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.    
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10. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka, 

wychowanie do życia w rodzinie.   

11.  Proces wychowawczo – opiekuńczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem wychowawczo 

–profilaktycznym, który stanowi odrębny dokument.  

12.  Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem 

treści Programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawią je na zebraniach  

z rodzicami/prawnymi opiekunami. 

13. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą 

klasy. Dyrektor Szkoły, w miarę możliwości, zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 

przez cały okres funkcjonowania klasy. 

14. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na zasadach określonych 

w § 24 ust.6. 

15.  Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętego w Szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

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

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

16.  W ramach pracy wychowawczej i profilaktycznej Szkoła podejmuje współpracę z: 

1)    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dębicy poprzez: 

a)   motywowanie rodziców/prawnych opiekunów do podjęcia badań psychologiczno – pedagogicznych 

w poradni z powodu trudności wychowawczych, ukierunkowania uzdolnień dziecka, trudności  

w czytaniu i pisaniu o podłożu dysleksji, trudności dydaktycznych, 

b)    konsultacje problemowe uczniów ze specjalistami z poradni, 

c) pisanie informacji pedagogicznych na potrzeby poradni, 

d) organizowanie spotkań specjalistów poradni z uczniami, nauczycielami i rodzicami/prawnymi              

        opiekunami;                                                                                                           

2)     Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy poprzez:  

a)     występowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  o  dofinansowanie                                                                                       

        działań propagujących tematykę zapobiegającą patologiom i uzależnieniom; 

3)    Rejonowym Sądem w Dębicy poprzez: 

a)    utrzymywanie wymaganego kontaktu z kuratorami sądowymi rodzinnymi społecznymi, 

b)    pisanie informacji pedagogicznych na wniosek sądu, 
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c)  kierowanie spraw rodziców/prawnych opiekunów oraz uczniów zagrożonych demoralizacją  

do rozpatrzenia przez sąd; 

4)     Komendą Powiatową Policji w Dębicy poprzez: 

a)     zapraszanie funkcjonariuszy policji do Szkoły celem wygłoszenia pogadanek, 

b)     współpracę w postępowaniu w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły; 

5)     Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej poprzez: 

a)     dofinansowanie obiadów dla uczniów naszej Szkoły, 

b)     współpracę z pracownikami socjalnymi sprawującymi opiekę nad rodzinami uczniów, 

c)     pisanie informacji pedagogicznych, udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych; 

6)     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy poprzez: 

a)     kierowanie spraw rodzin dysfunkcyjnych w celu uzyskania pomocy, 

b)     utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami rodzin zastępczych, 

c)      pisanie informacji pedagogicznych, 

d)     udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych; 

7)     Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Dębicy poprzez: 

a)   kierowanie uczniów, rodziców/prawnych opiekunów do ośrodka w celu uzyskania dodatkowej                

pomocy, 

b)    utrzymywanie stałego kontaktu z ośrodkiem celem monitorowania oddziaływań terapeutycznych   

względem uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. 

17.  Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez: 

1)    realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 22; 

2)  zapewnienie uczniom opieki na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w trakcie przerw   

międzylekcyjnych. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych określają odrębne przepisy;       

3)  zapewnienie opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek. Zasady sprawowania 

opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez 

nauczycieli określają odrębne przepisy;        

4)     omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach dydaktycznych i godzinach wychowawczych; 

5)     omawianie   przepisów ruchu drogowego, kształcenie   komunikacyjne oraz    przeprowadzanie  

        egzaminu na kartę rowerową; 

6)   szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy   

przedmedycznej; 

7)     zapewnienie uczniom opieki w świetlicy szkolnej. 

18. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami,    

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej obowiązuje: 
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1) zakaz przebywania na terenie Szkoły osób obcych, niebędących upoważnionymi  

przez rodziców/prawnych opiekunów do odebrania dziecka ze Szkoły; 

2)     zakaz wychodzenia uczniów w czasie pobytu w Szkole poza teren posesji Szkoły; 

3)    zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi 

innych. Przedmioty te będą zabierane i zwracane wyłącznie rodzicom/prawnym opiekunom 

uczniów. 

19.  Wszyscy pracownicy Szkoły (nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni), uczniowi  i rodzice /prawni 

opiekunowie mają obowiązek postępować zgodnie z przyjętymi w Szkole „Procedurami 

postępowania w sytuacjach kryzysowych”. 

20.   Szkoła promuje i ochrania zdrowie poprzez: 

1)    uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego    

rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, niełączenia 

w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, 

których program tego wymaga; 

2)    obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

3)  zapewnienie możliwości korzystania z pomocy specjalistycznej i pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

4)    dbałość o higienę i estetyczny wygląd uczniów; 

5)    propagowanie zasad zdrowego odżywiania i bezpiecznego spędzania wolnego czasu; 

6)    zapewnienie warunków do spożycia pełnego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej; 

7)  utrzymywanie kuchni, stołówki i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej   czystości. 

8)    udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej. 

21. Do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej zobowiązani są wszyscy pracownicy Szkoły,                                       

a w szczególności osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.  

22.  Opiekę medyczną na terenie Szkoły zapewnia pielęgniarka szkolna. 

23.  Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwag        

na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu 

prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne. 

 

§ 5. 

Zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 

rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział 

ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 
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3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych 

w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym Szkoły. 

4. Pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej.  

5. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy             

z uczniem polega  w szczególności na:  

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

2)     rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metody nauczania;  

3)     indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;  

4)     dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.  

6.  Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych,      

takich jak:  

1)    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;  

2)    zajęcia rozwijające uzdolnienia;  

3)    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

4)    zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym. 

7.    Szkoła realizuje także inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

1)    porady i konsultacje dla uczniów, udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach 

podanych na drzwiach gabinetu;  

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru  pedagogicznego 

lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji 

nauczycieli z pedagogiem.  

8.   Szczegółowe zasady udzielana pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte są w odrębnych   

przepisach. 

9.  Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły,  

obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

10. Sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy.  

11. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 6. 

Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym 

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

by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku; 

2) na życzenie rodziców/prawnych opiekunów, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup 

przedszkolnych zapisywane są do tej samej klasy; 

3) Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne 

i materiały ćwiczeniowe; 

4) organizuje się dzień otwarty do rodziców/prawnych opiekunów i uczniów przyszłych klas I;  

5) organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do uczniów, z zachowaniem różnorodności 

zajęć i ćwiczeń fizycznych; 

6) wyposażenie pomieszczenia klasowego posiada właściwe atesty i zapewnia ergonomiczne warunki 

nauki i zabawy; 

7) grupie dzieci najmłodszych przygotowane są dostosowane łazienki; 

8) nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje 

z dziećmi; 

9) świetlica dla dzieci jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu. Zajęcia w świetlicy szkolnej 

zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań z dziedziny sztuk 

plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek  

na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. 

2. W zakresie sprawowania opieki: 

1) w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne 

odprowadza je nauczyciel świetlicy; 

2) nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami pilnuje, aby dzieci 

spakowały swoje rzeczy do plecaków. 

3. W zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego: 

1) wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor Szkoły 

dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów; 

2) wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zastrzeżeniem, 

że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania; 

3) na podstawie dostarczonej przez rodziców/prawnych opiekunów dokumentacji przedszkolnej  

oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy 

dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

4) realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie 

rozwoju i możliwościach uczenia się; 
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5) każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizuje proces dydaktyczny, różnicując poziom 

trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych; 

6) w pierwszym półroczu uczniowie zapoznawani są z wymaganiami Szkoły; 

7) umiejętności bezpiecznego zachowania kształcone są w różnych sytuacjach; 

8) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową; 

9) każdemu dziecku Szkoła umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

10) każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych 

w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmowane jest taką pomocą. 

4. W zakresie współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami: 

1) w Szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-

szkoła-dom rodzinny; 

2) formy i terminy kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami określa kalendarz roku szkolnego; 

3) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać  

do sekretariatu Szkoły; 

4) do dyspozycji rodziców/prawnych opiekunów pozostają specjaliści zatrudnieni w Szkole; 

5) Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 7. 

Organy szkoły  

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Generała Tadeusza  

Bora-Komorowskiego w Dębicy; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy Szkoły maja zagwarantowane prawo swobodnego działania, w tym prawo  

do podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych przepisami prawa, 

niniejszym Statutem, regulaminami oraz specyfiką i tradycją szkoły.  

 

§ 8. 

Szczegółowe kompetencje organów szkoły – Dyrektor Szkoły 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje Szkołą jako jednostką budżetową samorządu terytorialnego;  
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2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

2. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.  

Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.  

3.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa ustawa Prawo  

oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

4.     Dyrektor Szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami.  

5.     Zadania Dyrektora Szkoły  jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej: 

1) przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich 

jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

2) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  

3) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym 

organ prowadzący i nadzorujący; 

4) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające 

z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 

6.     Zadania Dyrektora Szkoły związane z organizacją Szkoły: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez 

Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe, organowi prowadzącemu w terminie 

określonym w odrębnych przepisach; 

2) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów klasowych                                  

w Szkole; 

3) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego  

oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze; 

4) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

5) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

6) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych Szkolny zestaw podręczników, 

który będzie obowiązywał w szkole od początku następnego roku szkolnego; 

7) ustala, w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,  

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał 

wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

8) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach 

dotacji celowej właściwego ministerstwa; 
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9) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi 

z dotacji celowej; 

10) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe, 

problemowo-zadaniowe i zespoły do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których 

mowa w §23; 

11) wyznacza w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach,  

dni wolne od zajęć;  

12) informuje nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów i uczniów do 30 września o ustalonych 

dniach wolnych; 

13) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie 

zdrowia uczniów; 

14) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch 

dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury –15°C, mierzonej o godzinie 21:00. 

Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora 

Szkoły; 

15) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności 

należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w Szkole; 

16) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

17) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły porządku oraz dbałości o estetykę i czystość; 

18) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły; 

19) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

20) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

21) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego 

urządzeń szkolnych; 

22) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

23) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły; 

24) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

25) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 

26) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych Szkoły tworzy 

stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

27) współdziała ze szkołami wyższymi w sprawie organizacji praktyk studenckich. 

7.     Zadania Dyrektora Szkoły  związane z uczniami: 
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1)     kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły; 

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów na zasadach              

określonych w odrębnych przepisach; 

3)     powołuje szkolną komisje rekrutacyjną do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego; 

4) decyduje o przyjęciu do klasy pierwszej  dziecka zamieszkałego poza obwodem Szkoły  

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego; 

5) udziela na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po spełnieniu ustawowych wymogów,   

zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego 

nauczania; 

6) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne  

na  zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

7) udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z zasadami określonymi                                   

w odrębnych przepisach; 

8) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów w formach i na zasadach określonych 

w  odrębnych przepisach; 

9) na udokumentowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni   

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

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

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego; ucznia 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 

11) ustala zajęcia dla uczniów o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, uczniów   

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym. Zasady zatrudniania nauczycieli prowadzących te zajęcia określają odrębne przepisy; 

12) stwarza uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej   

i religijnej; 

13) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem   

statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole; 

14) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 

oraz informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

15) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia innej szkoły w przypadkach 

określonych w § 68. 

16) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów; 
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17) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych  

i sprawdzających na zasadach określonych w § 48,49,50. 

18) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach 

losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia 

danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia; 

19) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

20) powołuje komisję stypendialną; 

21) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej 

oraz Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe; 

22) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów  postanowień Statutu Szkoły; 

23) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole. 

8.   Zadania Dyrektora Szkoły jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli                       

i pracowników niebędących nauczycielami: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o odrębne przepisy; 

4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

5) wydaje decyzje nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom 

administracji i obsługi Szkoły; 

8) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników; 

9) udziela urlopów zgodnie z kodeksem pracy i kodeksem postępowania administracyjnego; 

10) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

11) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

12) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ 

prowadzący; 

13) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

14) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

15) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 

i zatwierdzania; 
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16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

9. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

rodzicami/prawnymi opiekunami i Samorządem Uczniowskim. 

10.  Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą 

Prawo oświatowe i aktami wykonawczymi do ustawy. 

11.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym w odrębnych przepisach.  

 

§ 9. 

Szczegółowe kompetencje organów szkoły – Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Generała Tadeusza  

Bora-Komorowskiego w Dębicy jest kolegialnym organem Szkoły.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole, dla których praca 

dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy. 

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach.  

6. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny 

3) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych; 

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły; 

8) uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany do Statutu; 

9) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody 

rodziców/prawnych opiekunów; 

10) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 
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11) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

7. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły; 

3) opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) opiniuje projekt innowacji do realizacji w Szkole; 

6) opiniuje programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

7) opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego; 

8) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

9) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

10) wydaje opinię na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

11) opiniuje pracę Dyrektora Szkoły przy ustalaniu jego oceny pracy; 

12) opiniuje, w głosowaniu tajnym, kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska 

kierownicze w Szkole. 

8. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian do Statutu Szkoły;  

2) może wystąpić  z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Szkoły lub z innych funkcji 

kierowniczych w szkole; 

3) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły; 

4) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

5) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 

6) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli; 

7) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły; 

8) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 
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9) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach Szkoły, 

w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów; 

10) ma prawo składania wniosku, wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, o zmianę 

nazwy Szkoły i nadanie imienia Szkole. 

9.    Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, 

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców oraz nauczycieli. 

10.   Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 

§ 10. 

Szczegółowe kompetencje organów szkoły – Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów/prawnych opiekunów  przed innymi organami 

Szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym  przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych                                      

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców/prawnych opiekunów uczniów danego  oddziału. 

4. W wyborach rady oddziałowej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się 

na pierwszym zebraniu rodziców/prawnych opiekunów w każdym roku szkolnym. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności;  

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a) Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści 

z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów, 

b) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia 

z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala 

Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, program ustalony 

przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

3)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 

4)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

5)    opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalności w Szkole stowarzyszenia lub 

innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji 
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harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

6)   opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Rada   

Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 

o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje 

postępowania; 

7)    opiniowanie decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów 

na terenie Szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju określa Dyrektor Szkoły 

w porozumieniu z Radą Rodziców.  

8)     opiniowanie formy realizacji dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego; 

9)     opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

10)  opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku 

braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.  

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły  i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach Szkoły. 

7. Szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Generała Tadeusza Bora - Komorowskiego w Dębicy. 

8. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców/prawnych opiekunów oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

 

§ 11. 

Szczegółowe kompetencje organów szkoły – Samorząd Uczniowski 

1. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy działa 

Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu 

uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie  

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 
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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; 

7) prawo opiniowania organizacji Szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć oraz długości przerw 

międzylekcyjnych. 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Szkoły. 

 

§ 12. 

Szczegółowe warunki współdziałania  organów szkoły 

1. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych 

celów i zadań Szkoły. 

2. Koordynatorem współdziałania organów Szkoły jest Dyrektor Szkoły, który zapewnia każdemu                                     

z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji 

oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.  

3. Wszelkie sprawy sporne między organami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, uwzględniając zakresy 

kompetencji tych organów. 

4. Dyrektor Szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów Szkoły, którzy działają  

w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz. 

5. Przedstawiciele organów Szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w zebraniach  innych 

organów Szkoły, jeżeli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość. 

6. Współdziałanie organów Szkoły obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz Statucie 

Szkoły poprzez: 

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej, 

b) organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły, 

c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, 

d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów; 

2)  opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, 

niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów; 

3)  bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach 

lub podjętych decyzjach. 
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7.     Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły. 

 

§ 13. 

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:  

1)  prowadzenie mediacji w sprawie spornej  i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do  Dyrektora 

Szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek jednego z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w których stroną jest Dyrektor, powoływany jest 

zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

Szkoły z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego. 

5. Konflikt między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem powinien być wyjaśniony                             

i rozwiązany w pierwszej kolejności przez nauczyciela wychowawcę. Jeżeli zainteresowane strony 

nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwoływać do pomocy innych organów Szkoły–Dyrektora,  

Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.  

6. Sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami/prawnymi 

opiekunami a nauczycielem rozwiązywane są przez Dyrektora Szkoły.  

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy szkoły 

§ 14. 

Postanowienia ogólne 

1.     Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne; 

2) bibliotekę, 

3) pracownie komputerowe;  
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4) salę gimnastyczną; 

5) boisko sportowe; 

6) gabinet pedagoga szkolnego; 

7) gabinet logopedyczny; 

8) gabinet medycyny szkolnej; 

9) świetlicę szkolną, 

10) kuchnię i zaplecze kuchenne;  

11) szatnię; 

12) stołówkę. 

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

organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie odrębnych przepisów 

3.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

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

4.     Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

5.  Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu       

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły może 

w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6.   W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 5, w Szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału 

uczniów w tych zajęciach. 

7.     Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli: 

1)  temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających   

zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa; 

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

zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne; 

3) temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych nie przekracza  18°C; 

4) występuje przekroczenie w powietrzu dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych; 

5) Zajęcia, o których mowa w ust. 7, podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora 

terminie. 

8.    Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze odbywają się przez 5 dni w tygodniu. 

9.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział  złożony z uczniów uczących się w danym   

roku szkolnym przedmiotów obowiązkowych, określonych jednym  planem nauczania. 

10.  Oddziałem opiekuje się wychowawca klasy.  
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11.  Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno –wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowym. 

12.  Cykl kształcenia w szkole obejmuje: 

1)    edukację wczesnoszkolną w klasach I – III; 

2)    zajęcia edukacyjne w klasach IV – VIII. 

13. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy obiadowe 15 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

14.  Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10 i 15 minut. 

15. Dyrektor Szkoły ustala długość przerw międzylekcyjnych po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego. 

16. Szkoła w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami może organizować formy nauki połączone 

z wyjazdem uczniów – tzw. „zielone szkoły”. 

 

§ 15. 

Nauczanie religii i etyki 

1. Uczniom Szkoły na życzenie rodziców/prawnych opiekunów Szkoła organizuje naukę religii i/lub 

etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie 

nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.  

3. Udział ucznia w zajęciach religii i/lub etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach zajęć.  

4. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą 

z ocen. 

5. Organizacja i nauczanie religii oraz etyki odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 16. 

Zajęcia  wychowania do życia w rodzinie  

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy 

o życiu seksualnym człowieka , o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego rodzice/prawni 

opiekunowie zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w  tych 

zajęciach. 
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3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia  

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia. 

 

§ 17. 

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. 

Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne 

mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły i efektywności kształcenia. 

2. Innowacja może być wprowadzona w całej Szkole, oddziale lub grupie i obejmować wszystkie  

lub wybrane zajęcia edukacyjne. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez Szkołę odpowiednich warunków 

kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych 

i eksperymentalnych. 

4. Innowacje wymagające przyznanie Szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte 

po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych 

działań. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

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

pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły  

lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a szkoła wyższą.  

 

§ 18. 

Związki zawodowe i inne organizacje  

1.   W Szkole mogą działać, zgodnie ze swymi statutami i obowiązującymi przepisami prawnymi, związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły. 

2.   W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia 

i organizacje wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 
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§ 19. 

Inne zadania organizacyjne szkoły 

1.   W Szkole mogą być organizowane stałe lub czasowe,  bezpłatne lub płatne nadobowiązkowe zajęcia   

pozalekcyjne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne, z udziałem uczniów Szkoły lub innych 

szkół. 

2.    Za uczestnictwo uczniów w imprezach pozaszkolnych, jak : kino, teatr, wycieczki, opłaty ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni. 

3.     Dopuszcza się możliwość organizowania w Szkole odpłatnych konkursów. 

4.   W Szkole mogą być organizowane klasy sportowe. Zasady funkcjonowania klas sportowych   określają 

odrębne przepisy. 

5.     Szkoła może wynajmować pomieszczenia różnym podmiotom gospodarczym do prowadzenia  

ich   działalności. 

Rozdział 5 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

§ 20. 

Oddział przedszkolny 

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

2. Oddział przedszkolny funkcjonuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3. Oddział przedszkolny w szczególności:  

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w Szkole. 

4. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4 do 6 lat. 

5. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie 

odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.  

6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

7. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody 

organu prowadzącego. 

8. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest według przyjętego programu 

nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

9. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki 

języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 

30 minut. 
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11. Sposób prowadzenia dokumentacji przez nauczyciela oddziału przedszkolnego regulują odrębne 

przepisy. 

12. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad dziećmi przez nauczycieli; 

2) przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego oddania przez 

rodziców/prawnych opiekunów pod opiekę nauczycieli; 

3) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym. 

13. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły sprawują nauczyciele oddziału 

przedszkolnego lub nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły. 

14. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy. 

15. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie  podaje się  żadnych leków. 

16. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są  

do powiadomienia o tym nauczyciela lub Dyrektora Szkoły. 

17. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, 

a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale 

przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania 

18. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 %, nieobecność dziecka w miesiącu podczas obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna z niespełnianiem obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

19. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

20. Dzieci przyprowadzane do oddziału przedszkolnego przed godziną 8:00 i odbierane po godzinie 

15:00 pozostają pod opieką nauczyciela wychowawcy świetlicy. 

21. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez 

rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. 

22. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 21, dokonywane jest w formie pisemnej. 

23. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi. 

24. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających. 

25. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej 

pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej. 

26. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do powiadamiania o nieobecności dziecka, najpóźniej 

w drugim dniu jego nieobecności. 

27. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek: 

1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych; 
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2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych; 

3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie; 

4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących całą grupę. 

28. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym i zajęć organizowanych  

poza nim, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej  

oraz ochrony i poszanowania jego godności; 

3) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy specjalistycznej. 

29. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 

30. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 6 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

§ 21. 

Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

określa Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z zakładowymi 

organizacjami związków zawodowych. 

§ 22. 

Zadania nauczycieli 

1.  Terminem „nauczyciel” określa się nauczyciela przedmiotu, wychowawcę świetlicy, pedagoga,    

bibliotekarza, doradcę zawodowego, logopedę i innych nauczycieli specjalistów  zatrudnionych                   

w Szkole, zależnie od potrzeb. 

2.     Nauczyciel ma obowiązek: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 
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2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami Szkoły;  

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

7) respektować prawa ucznia; 

8) przestrzegać Regulaminu Rady Pedagogicznej. 

3.     Do podstawowych zadań nauczycieli należy:  

1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów w czasie pracy z uczniami; 

2) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, dbanie o pomoce dydaktyczno – wychowawcze, 

sprzęt szkolny, opiekowanie się powierzoną pracownią/sala lekcyjną; 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

5) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach; 

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych potrzeb 

i możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:  

a)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia  

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

b)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, 

c)  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 – na podstawie tej opinii, 

d)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a-c, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 

przez nauczycieli i specjalistów, 

e)    posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń  

na wychowaniu fizycznym; 

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności 

uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

8) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania; 

9) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodziców/prawnych opiekunów; 
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10) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania; 

11) informowanie rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych 

ocenach według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania; 

12) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

13) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie jego godności osobistej; 

14) aktywny udział w życiu Szkoły; 

15) planowanie i realizacja własnego rozwoju zawodowego; przestrzeganie dyscypliny pracy; 

16) pełnienie dyżuru podczas przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów; 

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców/prawnych 

opiekunów; 

18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 

7.    W ramach 40–godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany   

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami w wymiarze 

określonym przepisami dla danego stanowiska; 

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych Szkoły; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym. 

§ 23. 

Zespoły  nauczycielskie 

1. W Szkole mogą być powoływane  zespoły przedmiotowe, problemowo–zadaniowe, wychowawcze 

oraz  w razie potrzeb inne. 

2. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych. 

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.  

4. Do zadań zespołów nauczycielskich należy:  

1)  wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych, obowiązujących we wszystkich oddziałach 

danego rocznika przez cały cykl edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny;  

2) organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie wyboru programów i realizacji  

podstawy programowej, korelacji treści kształcenia i wychowania;  

3) opracowywanie kryteriów wymagań i oceniania uczniów oraz sposobów badania  

wyników nauczania; 

4)   doskonalenie i unowocześnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, służące podnoszeniu      

jakości pracy nauczycieli i Szkoły;  
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5)     zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów;  

6)     monitorowanie rytmiczności wykonywania zadań zaplanowanych do realizacji;  

7)     sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności zespołu.  

5.   Nauczyciele tworzący zespoły wychowawcze uzgadniają i koordynują działania wychowawcze wobec 

ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka, zwłaszcza uczniów 

szczególnie zdolnych, jak i z różnymi trudnościami i dysfunkcjami.  

6.     Zespoły nauczycielskie  stałe i doraźne powołuje Dyrektor Szkoły.  

7.     Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły może corocznie    

dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach 

nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

8.    Zespoły doraźne powoływane są  do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu.  

Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

9.    Przewodniczący zespołu, za zgodą Dyrektora Szkoły, może powoływać do realizacji określonego   

zadania lub zadań zespół innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły oraz osoby 

niebędące pracownikami Szkoły. 

10. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań,   komunikowania 

się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej. 

11.  W Szkole powołuje się następujące stałe zespoły nauczycielskie:  

1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

2) zespół nauczycieli języka  polskiego; 

3) zespół nauczycieli języków obcych; 

4) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych; 

5) zespół nauczycieli przedmiotów ścisłych; 

6) zespół nauczycieli matematyki; 

7) zespół nauczycieli wychowania fizycznego; 

8) zespół nauczycieli świetlicy; 

9) zespół wychowawczy; 

10) zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

14. W skład zespołów wchodzą odpowiednio nauczyciele, którzy zostali przydzieleni do pracy   

w zespołach, zgodnie z planem pracy. 

§ 24. 

Zadania wychowawcy klasy 

1. Terminem „wychowawca klasy” określa się nauczyciela, któremu Dyrektor Szkoły powierza opiekę 

nad oddziałem klasowym. 
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2. Zadania wychowawcy: 

1) planowanie, koordynowanie oraz integrowanie działalności wychowawczej w odniesieniu do pracy 

szkolnej uczniów; 

2) organizowanie środowiska wychowawczego; 

3) wykonywanie czynności  administracyjnych: 

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego/dziennika elektronicznego i arkuszy ocen, 

b) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy, 

c) wypisywanie świadectw szkolnych, 

d) wykonywanie  innych  czynności administracyjnych  dotyczących  klasy, zgodnie z zarządzeniami  

i poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej; 

4) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie 

do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami,  

a innymi członkami społeczności szkolnej. 

3. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań, których mowa w ustępie 2: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) diagnozuje na bieżąco sytuację wychowawczą, dydaktyczną, rodzinną uczniów swojej klasy; 

3) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego; 

4) opracowuje Plan pracy wychowawcy klasowego w oparciu o Program wychowawczo – 

profilaktyczny Szkoły; 

5) wnioskuje  o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

6) udziela pomocy w rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) wdraża uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną oraz do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą; 

8) utrzymuje systematyczny  kontakt z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie, pedagogiem 

szkolnym i dyrektorem szkoły  w celu koordynacji ich działań wychowawczych wobec całego zespołu 

uczniowskiego, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc;  

9) współpracuje  z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, ustalenia 

potrzeb opiekuńczo – wychowawczych; organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom; 

10) współpracuje, w razie potrzeby, z instytucjami wspierającymi Szkołę. 

4. Wychowawca ma obowiązek zapoznania rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku 

szkolnym o obowiązujących w szkole przepisach i regulaminach (Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne 



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy 

34 

zasady oceniania, Program wychowawczo – profilaktyczny, Regulamin Szkoły, Procedury 

postępowania w sytuacjach kryzysowych). 

5. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego 

kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.  

6. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) na własny wniosek Dyrektora Szkoły w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego; 

2) na pisemny uzasadniony wniosek rodziców/prawnych opiekunów danej klasy. 

7. Decyzja musi być podjęta większością 51 % głosów obecnych (przy obecności na zebraniu 

rodziców/prawnych opiekunów reprezentujących 75 % ilości uczniów). 

8. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły. 

9. Wszyscy wychowawcy oraz pedagog szkolny tworzą zespół wychowawczy. 

 

§ 25. 

Zadania nauczyciela bibliotekarza 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki zgodnie z odrębnymi przepisami, 

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

c) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań  

i potrzeb, 

d) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych  

oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 

szkoły, a także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia; 

2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

a) dbanie o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szkoły, przeprowadzanie ich selekcji, 

c) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

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

e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, 

f) składanie Dyrektorowi Szkoły sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa                          

w Szkole, 

g) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy. 
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§ 26. 

Zadania wicedyrektora szkoły 

1. W Szkole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Stanowisko wicedyrektora Szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych 

potrzebami organizacyjnymi Szkoły, tworzy Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego.  

3. Dyrektor Szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego. 

4. Wicedyrektor: 

1)    zastępuje Dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności; 

2)    jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia Dyrektora Szkoły; 

3)  organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i prowadzi stosowną dokumentację w tym zakresie; 

4)    obserwuje zajęcia szkolne zlecone przez Dyrektora Szkoły; 

5)    prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej; 

6) bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych Szkoły; 

7)    ma prawo formułowania projektu oceny pracy nauczyciela; 

8)  ma prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli: 

9)   ma prawo używania pieczątki z tytułem „wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść 

jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji, po uzgodnieniu treści pisma z Dyrektorem Szkoły. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji osób wymienionych w ust. 2 określa Dyrektor Szkoły 

zgodnie   z obowiązującymi przepisami. 

6. W wykonywaniu swych zadań wicedyrektor współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły. 

 

§ 27. 

Zadania pedagoga szkolnego 

1.     Szkoła zatrudnia pedagogów szkolnych, do zadań których należą: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów                                              

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

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;  
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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 udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

9)    podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

10)   współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie profilaktyki i prewencji. 

2.     Pedagog szkolny dokumentuje swoją pracę w dzienniku, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3.     Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności pedagoga szkolnego określają odrębne 

przepisy.  

§ 28. 

Zadania logopedy 

1.    Do zadań logopedy w Szkole  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;  

3)  prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów  w zakresie stymulacji  

rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

4)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów;  

5)     wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2.    Logopeda dokumentuje swoją pracę w dzienniku, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3.    Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności logopedy określają odrębne przepisy. 

 

§ 29. 

Zadania terapeuty pedagogicznego 

1.    Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1)  prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi  

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

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

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

4)     podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, 

        we współpracy z rodzicami uczniów;  



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy 

37 

5)     wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

2.     Terapeuta pedagogiczny  dokumentuje swoją pracę w dzienniku, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3.   Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności terapeuty pedagogicznego określają     

odrębne przepisy. 

§ 30. 

Zadania doradcy zawodowego 

 1.   Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1)    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe;  

2)    pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

3)  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych  

        dla danego poziomu kształcenia;  

4)  prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem    

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

5)    koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę; 

6)   współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

7)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

2.    Godziny pracy doradcy zawodowego są ustalane w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 

§ 31. 

Zadania pracowników świetlicy 

1.   Pracownikami świetlicy są nauczyciele zatrudnieni w charakterze wychowawców oraz kierownik 

świetlicy. 

2.    Do zadań pracowników świetlicy należy:  

1)  organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie  

do samodzielnej pracy;  

2)   organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach  

i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów;  

3)  rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów oraz organizowanie zajęć w tym         

zakresie;  

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości  

oraz dbałości o zachowanie zdrowia;  
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5)    kształtowanie umiejętności budowania właściwych relacji interpersonalnych w grupie rówieśniczej 

i z dorosłymi;  

6)    organizowanie imprez okolicznościowych w świetlicy i na terenie Szkoły; 

7)  stała współpraca z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami zatrudnionymi w Szkole  

oraz z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka; 

8)     pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej podczas obiadów; 

9)     systematyczne prowadzenie dziennika zajęć grupy świetlicowej; 

10)   zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez świetlicę. 

3.     Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje kierownik świetlicy powołany przez Dyrektora 

Szkoły. 

4.     Kierownik świetlicy: 

1)  odpowiada  za całokształt pracy  wychowawczo-opiekuńczej  w świetlicy, w tym za bezpieczeństwo 

uczniów/wychowanków oraz bhp pracowników; 

2)     opracowuje roczny plan pracy świetlicy; 

3)     opracowuje godzinowy plan pracy nauczycieli wychowawców; 

4)     nadzoruje i obserwuje zajęcia świetlicowe; 

5)  prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami   

prawnymi; 

6)    dba o estetyczny wystrój świetlicy; 

7)    uzgadnia z Dyrektorem Szkoły potrzeby materialne świetlicy; 

8)    wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły. 

5.    Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników świetlicy określa regulamin.  

 

§ 32. 

Prawa nauczyciela 

1.     Nauczyciel ma prawo do: 

1)     pomocy ze strony Dyrektora Szkoły lub właściwych placówek i instytucji oświatowych; 

2)     szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 

3)     jawnej i umotywowanej oceny swojej pracy; 

2.  Nauczyciel podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia  

6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). 

3.  Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie  

nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 
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§ 33. 

Zadania innych pracowników szkoły 

1.     Pracownicy administracji i obsługi szkoły maja prawo do: 

1)  poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej ze strony wszystkich 

pozostałych pracowników i uczniów; 

2)     rzetelnej i sprawiedliwej oceny pracy przez swych przełożonych; 

3) reagowania na zachowania uczniów lub innych członków społeczności szkolnej  

 w sposób adekwatny do sytuacji; 

4)     zgłaszania Dyrektorowi Szkoły uwag i opinii we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły i uczniów. 

2.     Pracownicy administracji i obsługi szkoły  mają obowiązek: 

1)   rzetelnie realizować zadania związane z powierzonymi im stanowiskami oraz podstawowymi 

funkcjami Szkoły; 

2)  poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych pracowników  

i uczniów; 

3)     odbycia przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

3.     Do zadań pracowników administracji i obsługi szkoły należy w szczególności: 

1)     zapewnienie bezpiecznego stanu technicznego budynków i urządzeń; 

2)     zapewnienie należytego zaopatrzenia; 

3)    dbałość o terminowe realizowanie uprawnień pracowniczych w zakresie płac, odzieży ochronnej                                   

i roboczej itp. 

§ 34. 

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

 w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

1.   Do zadań  nauczycieli i pracowników Szkoły związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                   

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę należy: 

1)   przestrzeganie obowiązujących zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach; 

2)  przestrzeganie zasad organizowania wycieczek szkolnych zawartych w Regulaminie wycieczek 

szkolnych; 

3)     przestrzeganie zasad organizowania wyjść uczniów  ze Szkoły zawartych w odrębnych przepisach; 

4)     pełnienie dyżurów przez nauczycieli, zgodnie z obowiązującym harmonogramem dyżurów; 

5)     zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

6)     zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy szkolnej; 

7) niezwłoczne przerwanie i wyprowadzenie z zagrożonych miejsc osób powierzonych  

opiece  nauczyciela , jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 
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8)    zapewnienie właściwego  nadzoru  i bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w pracach na rzecz 

Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich 

wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej; 

9)   systematyczne  omawianie z uczniami przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz 

przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową; 

10)   udział nauczycieli i pracowników Szkoły w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

11) systematyczne kontrolowanie przez pracowników szkoły pomieszczeń i sprzętu pod kątem zagrożeń 

dla zdrowia i życia; 

12) reagowanie na niewłaściwe zachowanie uczniów lub innych członków społeczności szkolnej                 

w sposób adekwatny do sytuacji. 

§ 35. 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

1. Bezpieczeństwo uczniom na terenie Szkoły zapewniają nauczyciele oraz pracownicy obsługi Szkoły.  

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli oraz pracowników 

obsługi Szkoły. 

3. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, 

chemii, opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim 

uczniów. 

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a także instalując oprogramowanie 

zabezpieczające. 

5. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają 

bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. 

Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, kieruje go 

w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. W razie konieczności udziela mu pierwszej 

pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

i Dyrektora Szkoły; 

4) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów, korygować zauważone błędy oraz dbać  

o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu; 

5) uczniów chcących skorzystać z toalety zwalnia pojedynczo; 
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6) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia 

właściwego oświetlenia i temperatury; 

7) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego  

ich otwarcia przez wybiegających uczniów. 

5.     Zasady korzystania z sali lekcyjnej ustala nauczyciel. 

6.     Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

7.    Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych 

i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia i ucieczki z lekcji; 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy 

i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone 

zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły); 

4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów; 

5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły; 

6) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

8.     Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów, w którym podano przyczynę 

zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły. 

9.  Uczniowie nieuczęszczający lub zwolnieni z zajęć edukacyjnych, w czasie tych zajęć mogą       

przebywać w świetlicy szkolnej, czytelni lub brać udział w przydzielonych im innych zajęciach pod  

opieką pracowników pedagogicznych Szkoły. 

10.  W wypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci mogą być zwalniani do domu  

na pisemną prośbę i odpowiednie oświadczenie obojga rodziców/prawnych opiekunów i za zgodą        

Dyrektora Szkoły. 

11.   Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do Szkoły. 

12.  Jeżeli w czasie zajęć powstanie lub ujawni się stan zagrożenia– niezwłocznie się je przerywa       

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły. 
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13. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia 

pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły. 

14. Dyrektor Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powiadamia o wypadku zaistniałym  

na terenie Szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby) oraz rodziców/prawnych opiekunów. 

15.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty,  

a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny. 

16. Pomieszczenia Szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego 

oraz kuchnię wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej 

pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

17.  W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych 

środków odurzających, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące 

o demoralizacji, stosuje się odrębne przepisy. 

 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów. 

§ 36. 

Cele, warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 
 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów  

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach 

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

i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w Szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach 

przyjętych w Szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 38  i § 40. 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania 

i pisemnych prac uczniów; 

6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 37. 

Zasady oceniania 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen, zarówno dla ucznia, jak jego rodziców/opiekunów prawnych; 

2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie, ocena końcowa 

nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie znają kryteria oceniania, 

zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
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4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom 

trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu 

o okresową ewaluację; 

2.     W trakcie nauki w Szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są 

równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu 

poprawkowego albo sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji. Ocenę końcową 

zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.  

3.     Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:  

1) prace pisemne:  

a) sprawdzian lub praca klasowa, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

(wpisane ołówkiem do dziennika), pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez 

nauczyciela zakres materiału; 

b) kartkówka – pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich 

tematów, może być niezapowiedziana, oceny z kartkówki mają rangę oceny z odpowiedzi; 

c) referaty; 

d) zadania domowe; 

2) wypowiedzi ustne:  

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji; 

b) wystąpienia (prezentacje); 

c) samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji; 

3) sprawdziany praktyczne; 

4) projekty grupowe; 

5) wyniki pracy w grupach; 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace; 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach. 

4.   Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem  – nie później jednak 

niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności.  

W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian  
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po powrocie do Szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. 

W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.  

5.     Poprawę sprawdzianu uczeń pisze tylko jeden raz. 

6.     Kartkówka może zostać zaliczona w formie ustalonej z nauczycielem.  

7.     Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.  

8.     Zasady poprawiania ocen z danego przedmiotu określa nauczyciel.  

9.   Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” i/lub „brak zadania” bez podania 

przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane sprawdziany. Uczeń  zgłasza 

nieprzygotowanie i/lub brak zadania na początku lekcji.  

10.   W ciągu jednego dnia mogą odbyć się nie więcej niż dwie kartkówki. 

11.  W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej niż jeden 

sprawdzian. Za zgodą większości uczniów mogą się odbyć więcej niż trzy sprawdziany, a w ciągu 

dnia więcej niż jeden. 

12.  Każdy sprawdzian powinien zawierać zadania wykraczające poza program nauczania, oceniane  

na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia stopnia bardzo dobrego z pozostałych 

zadań. 

13. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie  

do dwóch tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac 

pisemnych w sytuacjach losowych – o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii. 

14.   Ocenione sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są przez nauczycieli do końca 

danego roku szkolnego. 

15.   W nauczaniu uczniów niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania 

wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony 

w przyswojenie wiadomości.  

16.   Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych 

zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców/prawnych opiekunów na początku roku 

szkolnego. 

17.  Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu  

do dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

18.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz  inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości 

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  

Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/dziennika elektronicznego. 

19.   Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 
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20.   Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności 

klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich  

oraz przekazuje zalecenia do poprawy. 

21. Oceny z pisemnych prac literackich oraz sprawdzianów podsumowujących wiadomości  

i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemnie. 

22.   Rodzicom/prawnym opiekunom udostępnia się pisemne prace swoich dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 

2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem na terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu się 

rodzica/prawnego opiekuna z nauczycielem (wiadomość w e – dzienniku) w terminie dogodnym  

dla obu stron. 

23. Podczas spotkania z nauczycielem rodzic/prawny opiekun może sporządzić notatki  

z udostępnionej pisemnej pracy swojego dziecka. 

24.  Przyjmuje się następującą ilość ocen w półroczach dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

1)  jedna godzina tygodniowo – minimum 3 oceny; 

1) dwie godziny tygodniowo – minimum 4 oceny; 

2) trzy godziny tygodniowo – minimum 5 ocen; 

3) cztery i więcej godziny tygodniowo – minimum 6 ocen. 

 

§ 38. 

Kryteria oceniania w klasach IV – VIII 

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

uczniowi  informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2.   Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV-VIII ustala się w stopniach 

według 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. 
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3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się 

stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

4. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych stawiania znaku plus (+) lub minus (-)  

przy ocenach bieżących i śródrocznych. 

5. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

1)     np – uczeń nieprzygotowany; 

2)     bz – brak zadania. 

6. Zasady oceniania aktywności uczniów w czasie lekcji ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych. 

7. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych uczeń może uzyskać ocenę celującą, bardzo 

dobrą lub dobrą. 

8. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny 

niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

9. Ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne stopnie według skali określonej                                  

w ust.2:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program 

danej klasy, czyli: 

a) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  

lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 

c) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, 

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów (w Szkole i poza nią); 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, czyli: 

a) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte programem nauczania,  

b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował pełnego zakresu wiedzy i umiejętności 

określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je na poziomie 

przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej (około 75%), czyli:  

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne; 
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4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych 

programem nauczania przedmiotu w danej klasie ograniczonych do treści podstawowych  

(około 50 %), czyli:  

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie 

niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie, 

b) wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające 

świadome korzystanie z lekcji, czyli:  

a) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

b) słabo rozumie treści programowe, odtwarza podstawowe wiadomości mechanicznie, nie potrafi 

wyjaśniać zjawisk; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych podstawą programową, czyli: 

a) braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy, 

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy.  

 

§ 39. 

Kryteria oceniania  w klasach I - III 

1. W klasach I-III stosuje się ocenę opisową.  

2. Ocena opisowa to pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez 

ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu 

działalności ucznia.  

3. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania 

w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego 

z rozwoju ucznia. 

4. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

5. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia 

oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności.  
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6. Śródroczną i roczną ocenę opisową nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac 

ucznia, wypowiedzi.  

7. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

8. Ocena bieżąca jest wyrażona za pomocą symboli cyfrowych w skali od 1-6, które oznaczają kolejno: 

1) 6 – poziom bardzo wysoki; wiedza ucznia wykracza poza obowiązujący materiał przewidziany 

programem nauczania danej klasy; uczeń pracuje twórczo i samodzielnie; 

2) 5 – poziom wysoki; uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, twórczo 

rozwiązuje problemy, doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne  

i twórcze rozwiązania problemów i zadań; 

3) 4 – poziom średni; uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości 

w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy 

potrafi poprawić; 

4) 3 – poziom zadowalający; uczeń stosując zdobyte wiadomości rozwiązuje łatwe zadania; z pomocą 

nauczyciela rozwiązuje niektóre typowe zadania i problemy o średnim stopniu trudności; 

5) 2 – poziom niski; uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach 

i w rozwiązywaniu zadań; samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności, 

6) 1 – poziom bardzo niski; uczeń mimo wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela nie podejmuje 

żadnych działań; nie potrafi wykonać ćwiczeń nawet za pomocą nauczyciela. 

9. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym, jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, 

co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić.  

10. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy 

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku 

konsultacji. 

11. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii oraz etyki stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie 

z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV-VIII.  

12. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I-III. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

rodziców/prawnych opiekunów lub na ich wniosek po zasięgnięciu opinii wychowawcy. 

 

§ 40. 

Ocenianie zachowania 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów 

danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania i ustalanie 

śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy nad sobą; 

3) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu 

ucznia. 

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

rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

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

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną/roczną począwszy od klasy IV ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 

2) bardzo dobre – bdb; 

3) dobre – db; 

4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

7. Pozytywnymi ocenami zachowania ucznia są oceny: wzorowa, bardzo dobra, dobra i poprawna. 

8. Negatywnymi ocenami zachowania ucznia są oceny: nieodpowiednia i naganna. 

9. W klasach I-III roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  jest oceną opisową. 

10. Nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie dokonują wpisów o pozytywnych 

i negatywnych przejawach zachowań ucznia w prowadzonym przez wychowawcę klasy „Zeszycie 

uwag”. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.  

11. W przypadku negatywnego zachowania ucznia wychowawca ma możliwość podjęcia odpowiednich 

działań, przez które rozumie się: 

1)     rozmowę z uczniem; 

2) rozmowę pedagoga szkolnego z uczniem; 

3) powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o niewłaściwym zachowaniu ucznia; 
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4) zaproszenie rodziców/prawnych opiekunów do Szkoły, w celu przeprowadzenia rozmowy; 

5) zaproszenie urzędowe, przez które rozumie się pisemne wezwanie rodziców /prawnych opiekunów 

ucznia przez Dyrektora Szkoły; 

6) przekazanie sprawy instytucjom wspomagającym pracę szkoły: Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Policji, Sądowi dla Nieletnich. 

12. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca klasy zasięga 

opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego 

ucznia. 

13. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna                              

z zastrzeżeniem § 42 ust.16. 

14. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

15. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

17. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest 

zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

 

§ 41. 

Kryteria oceny zachowania 

1.    Wzorową ocenę zachowania  otrzymuje uczeń, który: 

1) aktywnie uczestniczy w życiu Szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem; 

2) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); 

3) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje; 

4) nigdy nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze); 

5) dba o kulturę słowa; 
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6) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym; 

7) przejawia troskę o mienie Szkoły; 

8) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innych; 

9) reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych; 

10) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

11) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do 

swoich możliwości i zdolności; 

12) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych; 

13) nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje 

zwroty i formuły grzecznościowe; 

14) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez Szkołę, wychowawcę; 

15) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów; 

16) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne, zawsze 

przestrzega stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych; 

17) zawsze okazuje szacunek kolegom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

18) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych; 

19) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią; 

20) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym, angażuje się w prace 

szkolnego wolontariatu; 

21) zna postać patrona Szkoły. 

2.     Bardzo dobrą ocenę zachowania  otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

2) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; 

3) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i Szkoły, angażuje się w prace szkolnego wolontariatu; 

4) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

5) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych; 

6) nigdy nie ulega nałogom; 

7) pomaga słabszym i młodszym kolegom; 

8) przejawia troskę o mienie Szkoły; 

9) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych; 

10) przestrzega zakazy, stosuje się do warunków korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń 

telekomunikacyjnych; 

11) przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole; 

12) dba o higienę osobistą; 

13) uczeń ma do 5 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, zdarzyły się spóźnienia do 3; 
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14) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły; 

15) zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie; 

16) zna postać patrona Szkoły. 

3.     Dobrą ocenę zachowania  otrzymuje uczeń, który: 

1) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

2) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy i Szkoły; 

3) korzysta z telefonu komórkowego lub urządzenia telekomunikacyjnego podczas lekcji i przerw,  

ale po zwróceniu uwagi sytuacja nie powtórzyła się; 

4) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem; 

5) nie odmawia udziału w pracach na rzecz Szkoły i klasy; 

6) nie ulega nałogom; 

7) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą; 

8) nosi obuwie wymagane regulaminem Szkoły; 

9) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

10) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych; 

11) prezentuje pozytywny stosunek do kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły; 

12) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w Szkole; 

13) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego; 

14) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami; 

15) rozumie i stosuje normy społeczne; 

16) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej; 

17) szanuje mienie społeczne; 

18) uczeń ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, zdarzyły się spóźnienia do 6; 

19) zna symbole Szkoły. 

4.     Poprawną ocenę zachowania  otrzymuje uczeń, który: 

1) czasami zapomina obuwia zmiennego; 

2) sporadycznie  pomaga koleżankom i kolegom; 

3) używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci naprawienia swojego 

błędu; 

4) korzystał z telefonu komórkowego lub urządzenia telekomunikacyjnego podczas lekcji i przerw,  

nie reaguje właściwie na zwróconą uwagę; 

5) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie; 

6) nie angażuje się w prace na rzecz Szkoły, klasy; 

7) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

8) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich; 
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9) poprawnie odnosi się do kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły; 

10) sporadycznie zaniedbuje  naukę i inne obowiązki szkolne; 

11) sporadycznie uczestniczy w uroczystościach szkolnych; 

12) uczeń ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, zdarzyły się spóźnienia do 15; 

13) używa zwrotów grzecznościowych; 

14) sporadycznie łamie przepisy bezpieczeństwa w Szkole i poza nią; 

15) nie szanuje podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu szkolnego; 

16) sporadycznie zapomina wymaganego stroju galowego. 

5.     Nieodpowiednią ocenę zachowania  otrzymuje uczeń, który: 

1) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji; 

2) jest agresywny w stosunku do rówieśników; 

3) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

4) lekceważy ustalone normy społeczne; 

5) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę, zespół klasowy; 

6) ma do 60 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, zdarzyły się spóźnienia powyżej 15; 

7) ma negatywny wpływ na swoich kolegów; 

8) nie nosi obuwia zmiennego, jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia, nie nosi stroju galowego 

w czasie uroczystości szkolnych; 

9) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania; 

10) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią; 

11) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne; 

12) ulega nałogom; 

13) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w Szkole i poza nią; 

14) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa; 

15) w sposób lekceważący odnosi się do kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły; 

16) wielokrotnie korzystał z telefonu komórkowego lub urządzenia telekomunikacyjnego podczas lekcji 

i przerw; 

17) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji Szkoły, zakłóca przebieg uroczystości 

szkolnych; 

18) zamieszcza niestosowne treści na forach internetowych, portalach społecznościowych na temat 

koleżanek i kolegów, nauczycieli lub pracowników Szkoły. 

6.     Naganną ocenę zachowania  otrzymuje uczeń, który: 

1) nie zmienia obuwia; 

2) celowo niszczy mienie Szkoły; 

3) jest agresywny w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły; 



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w Dębicy 

55 

4) nagminnie nie realizuje zarządzeń Dyrektora Szkoły i ustaleń Samorządu Uczniowskiego; 

5) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

6) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia 

zajęć domowych, wagaruje; 

7) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy swojego 

zachowania; 

8) nagrywa, filmuje lub fotografuje sytuacje szkolne, sytuacje w czasie lekcji lub na przerwach bez 

zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego na przerwie; 

9) notorycznie korzysta z telefonu komórkowego lub urządzenia telekomunikacyjnego na lekcjach                    

i przerwach; 

10) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w Szkole i poza nią naraża zdrowie własne 

i innych; 

11) swoim zachowaniem w Szkole i poza nią obraża honor Szkoły; 

12) uczeń ma powyżej 60 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności, zdarzyły się spóźnienia powyżej 

25; 

13) ulega nałogom; 

14) wchodzi w konflikt z prawem; 

15) zamieszcza niestosowne obraźliwe treści na forach internetowych, portalach społecznościowych  

na temat koleżanek i kolegów, nauczycieli lub pracowników Szkoły. 

7.    Ocena z zachowania może zostać obniżona do nagannej oprócz wyżej wymienionych kryteriów, jeżeli 

uczeń na terenie Szkoły popełni jedno z poniższych wykroczeń: 

1) grożenie lub zastraszanie innych; 

2) kradzież; 

3) palenie papierosów lub e-papierosów; 

4) posiadanie i używanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych; 

5) przyjście do Szkoły pod wpływem alkoholu lub picie alkoholu; 

6) używanie lub posiadanie narkotyków lub dopalaczy; 

7) wyłudzanie pieniędzy, wymuszanie. 

8.     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 
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§ 42. 

Sposób informowania o wymaganiach edukacyjnych 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje 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 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 oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są: 

1) uczniom – w formie ustnej na pierwszych zajęciach organizacyjnych; 

2) rodzicom/prawnym opiekunom w formie ustnej na pierwszym zebraniu we wrześniu; stosownego 

zapisu wychowawca dokonuje w dzienniku lekcyjnym; 

3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą; 

4) nieobecność rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu 

zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica/prawnego opiekuna ze szczegółowymi warunkami  

i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie –  

z uwagi na nieobecność rodzice/prawni opiekunowie powinni sami dążyć do zapoznania się  

ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w Szkole. 

 

§ 43. 

Dostosowane wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia 

1.   Wymagania edukacyjne 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; 
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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 techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek   

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

3.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany  

przez ucznia w  wykonywanie ćwiczeń, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

§ 44. 

Zwolnienie z zajęć 

1. 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.  

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego  

lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

4. 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 albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego 

nowożytnego.  
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5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 45. 

Klasyfikowanie uczniów 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza zgodnie z kalendarzem szkolnym. 

2. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1)     śródrocznej i rocznej; 

2)     końcowej. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w § 38 i § 40. 

4. Klasyfikację  śródroczną  przeprowadza się co najmniej raz w roku, najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego półrocza.  

5. W klasach I – III szkoły podstawowej, w przypadku: 

1)     obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2)     dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

6. Roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 

zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia 

z poprzedniego półrocza. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  

ani na ukończenie Szkoły. 

10. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może być 

uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

11. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym półroczu ocena 

śródroczna staje się oceną roczną. 
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12. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena 

wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

13. Terminem klasyfikacji jest termin podjęcia uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia 

wyników klasyfikacji. 

14. O osiągnięciach i postępach uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie są informowani  

na zebraniach ogólnych i spotkaniach indywidualnych. 

15. Uczeń, który uzyskał niedostateczną ocenę śródroczną z przedmiotu, zobowiązany jest  

do uzupełnienia wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. Niewywiązanie się z tego obowiązku ma wpływ na ocenę roczną. 

 

§ 46. 

Terminy i forma informowania ucznia i rodziców/opiekunów prawnych  

o przewidywanych ocenach rocznych/śródrocznych 

1. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele 

klas IV – VIII są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych ocenach niedostatecznych   

z zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie zachowania.  

2. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele klas                                 

IV – VIII są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz ocenie zachowania. 

3. Wychowawca klasy przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, rodzicom/prawnym 

opiekunom: 

1) w formie pisemnej poprzez uczniów, którzy własnym podpisem w dzienniku lekcyjnym potwierdzają 

odbiór dokumentu; 

a) zwrot podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów dokumentu następuje do wychowawcy 

klasy w terminie 2 dni od daty przekazania informacji, 

b) w przypadku braku zwrotu podpisanego dokumentu wychowawca klasy telefonicznie przekazuje 

informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, co jest równoznaczne z poinformowaniem 

rodziców/prawnych opiekunów. Z rozmowy spisuje notatkę; 

2) poprzez odpowiedni wpis do e-dziennika.  

§ 47. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności – odwołanie od oceny rocznej 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą zgłosić, w formie pisemnej, zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  
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2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 , mogą być zgłoszone w terminie dwóch  dni roboczych  

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Pisemne zastrzeżenie złożone przez rodziców/prawnych opiekunów powinno być właściwie 

umotywowane, z podaniem niezgodności przeprowadzonej procedury z zapisami 

Wewnątrzszkolnych zasad ocenienia. 

4. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej 

i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja 

w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.  

6. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom/prawnymi opiekunami. 

7. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z zajęć edukacyjnych wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji  

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły. 

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa  

od ustalonej wcześniej oceny. 

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona jedynie w trybie egzaminu 

poprawkowego.  

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzony był sprawdzian, skład komisji, termin sprawdzianu, imię i nazwisko ucznia, zadania 

sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik  

do arkusza ocen ucznia. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia.  

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4, 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi. 
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14. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

15. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do dwóch dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję,  

która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

17. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w Szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w Szkole; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być 

niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

19. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

20. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 48. 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub 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. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”/”nieklasyfikowana”. 
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3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy 

programowo wyższej lub nie kończy Szkoły. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się do Dyrektora Szkoły, najpóźniej w dniu 

poprzedzającym roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.  

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie przystępuje  

do egzaminu klasyfikacyjnego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego  

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. 

W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”  

albo „nieklasyfikowana”. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.  

10. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4 przeprowadza: 

1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny 

poza Szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie 

przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 

komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

dla odpowiedniej klasy.  

13. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12, uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia. 
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14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć,  

z których przeprowadzony był egzamin, imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 

lub skład komisji, o której mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko 

ucznia, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły. 

18. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem ust.17. 

 

§ 49. 

Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić  

do egzaminu  poprawkowego z tych zajęć. .  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, 

informatyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców/prawnych opiekunów. 

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

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji 

wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.  
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8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed 

egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom 

edukacyjnym, o których mowa w § 38 ust. 9 według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia,  

dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne 

powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji  

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.  

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin, skład komisji, termin egzaminu, imię 

i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.  

11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem  

§ 47 ust. 1. 

13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, 

nie później niż do końca września. 

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

15. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają,  

że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję  

do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie 

przepisy § 47.  

17. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 50. 

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana – Egzamin sprawdzający 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie 

z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.  

2. Uczeń ma prawo przystąpienia do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona przez nauczyciela 

roczna ocena z zajęć edukacyjnych jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców/prawnych 

opiekunów zaniżona. 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, 

o którą się ubiega lub od niej wyższa.  

4. Prawo ubiegania się o ocenę wyższą nie dotyczy oceny celującej. 

5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80 % (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena 

niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych.  

6. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemnym 

wnioskiem do wychowawcy klasy, w ciągu 2 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów 

o przewidywanych ocenach rocznych.  

7. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 5 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu 

spełnienie wymogów ust. 5 pkt 3, 4 i 5. 

8. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyraża 

zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4 wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów zostaje odrzucony, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje  

na wniosku przyczynę jego odrzucenia.  

10. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego 

sprawdzianu pisemnego.  
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11. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony  

do dokumentacji wychowawcy klasy. 

12. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony  

na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

13. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 

sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 

§ 51. 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny zachowania 

niż proponowana przez wychowawcę 

1.   Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo odwołać się od oceny zachowania, w formie 

pisemnego wniosku, jeżeli ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ich zdaniem zaniżona.  

2.   Wniosek składa się u Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od ostatecznego terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

3.   Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca  w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły.  

4.     Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie: 

1)     Dyrektor Szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcje kierowniczą – jako przewodniczący 

komisji; 

2)     wychowawca klasy; 

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

4)     pedagog. 

4. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi  

do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny.  

5.     Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opinię 

osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.  

6.     Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny.  

7. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca sporządza notatkę, która zawiera:  

termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną , uzasadnienie decyzji,  

co do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania, podpisy członków komisji. 
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§ 52. 

Egzamin ósmoklasisty 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny. 

2. Zakres i procedury związane z organizacją i przebiegiem egzaminu ósmoklasisty regulują odrębne 

przepisy. 

§ 53. 

Promocja do klasy programowo wyższej 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia lub na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo 

na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów 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. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania uzyskał  roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy 

programowo wyższej. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

7. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować  do klasy programowo wyższej ucznia , który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo 

wyższej.  
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8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci  

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny 

klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

9. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie jest klasyfikowany 

z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji 

przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia Szkoły. 

 

§ 54. 

Ukończenie szkoły 

1.   Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej  

oraz przystąpił do egzaminu.  

2.     Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na podstawie 

odrębnych przepisów.  

3.    Uczeń kończy Szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

końcową klasyfikacyjną ocenę zachowania.  

4. Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu w danym roku, muszą powtórzyć  

ostatnią klasę  szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

5.   Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym. 

§ 55. 

Świadectwa szkolne 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie  

od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające 

uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają 

odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje 

świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia 

określone w odrębnych przepisach. 
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4. Uczeń, który ukończył Szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się  

na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji 

na poziomie niższej oceny. 

6. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia Szkoły i zaświadczenia dotyczące 

przebiegu nauczania Szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej 

przez Szkołę oraz odrębnych przepisów. 

 

Rozdział 8 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 56. 

1. Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie  uczniów  do wyboru dalszej drogi edukacyjnej 

lub zawodowej. 

2. W klasach I – VI funkcjonuje system orientacji zawodowej, a w klasach VII – VIII system doradztwa 

zawodowego. 

3. Zajęcia organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami przez nauczycieli i specjalistów 

posiadających kwalifikacje  właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć. 

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest zawarty w odrębnym dokumencie. 

 

Rozdział 9 

Prawa i obowiązki uczniów 

§ 57. 

Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej 

1. Członkiem społeczności szkolnej  staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły.  

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.  

3. Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 

człowieka i dziecka. 

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, 

religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, 

majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.  

5. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w Szkole ma obowiązek: 

1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób; 

2) przestrzegania zasady poszanowania godności w kontaktach z innymi ludźmi; 

3) zachowania tajemnicy dotyczącej spraw osobistych i rodzinnych; 
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6. Zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych 

słów, zwrotów i gestów. 

7. Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej  

do naruszania godności i praw innego człowieka. 

8. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone 

w szkole.  

9. Uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone  

przez ucznia szkody. 

10. Wszyscy uczniowie mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje. 

 

§ 58. 

Prawa ucznia 

1. Uczeń  ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę  

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

3) efektywnego procesu wychowawczego realizowanego w oparciu o Program wychowawczo-

profilaktyczny Szkoły; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

5) poszanowania swojej godności, przekonań i własności; 

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych osób; 

7) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

9) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi 

możliwościami i umiejętnościami; 

10) indywidualnego programu lub toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12) nauki religii, etyki w Szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

13) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 

15) korzystania z doraźnej pomocy medycznej; 

16) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych; 
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17) uzyskiwania pomocy nauczyciela, wychowawcy zarówno w sprawach osobistych,  

jak i w przypadku trudności w nauce lub chęci pogłębienia swoich wiadomości i rozwoju 

zainteresowań; 

18) poprawy ocen bieżących w terminie i w sposób ustalony przez nauczyciela przedmiotu. 

 

§ 59. 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń  lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo 

złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły, w ciągu 14 dni od daty wystąpienia naruszenia prawa. 

2. W celu rozpatrzenia skargi Dyrektor niezwłocznie powołuje zespół, w skład którego wchodzą 

wicedyrektor Szkoły, pedagog i wychowawca klasy. Jeśli skarga dotyczy wychowawcy klasy,                                

w skład zespołu wchodzi inny nauczyciel nieuczący w danej klasie. 

3. Zespół w ciągu 7 dni od powołania rozpatruje skargę. 

4. O ostatecznej decyzji Dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia w ciągu 14 dni 

od otrzymania skargi. 

§ 60. 

Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu Szkoły  

oraz właściwego zachowania się  w ich trakcie 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią; 

3) przestrzegania regulaminów obowiązujących w Szkole, w tym regulaminów poszczególnych 

pomieszczeń szkolnych; 

4) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców; 

5) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych 

nałogów; 

6) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

7)     troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd; 

8)     dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej; 

9)     punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 
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10) przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej  

lekcji w danym dniu; 

11)   usprawiedliwiania nieobecności według zasad ustalonych w Statucie Szkoły; 

12)   uzupełniania zaległości spowodowanych nieobecnością (w terminie ustalonym przez nauczyciela); 

13) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest  

na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

14)   dbania o honor i tradycje Szkoły; 

15)   przejawiania szacunku wobec symboli narodowych; 

16)  pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn  od  nich 

niezależnych; 

17)   przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru i fryzury. 

2. Uczniom nie wolno: 

1)     przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

2)     wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3)     wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4)     wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć edukacyjnych; 

5)     spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6)  rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych; 

7)  używać podczas zajęć edukacyjnych i przerw telefonów komórkowych, w sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły; 

8)     zapraszać obcych osób do Szkoły. 

§ 61. 

Strój szkolny 

1. Codzienny strój codzienny uczniowski powinien być estetyczny i schludny, nie powinien zwracać 

szczególnej uwagi ani budzić kontrowersji. 

2. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój określony przez nauczyciela oraz obuwie 

sportowe z bezpieczną podeszwą.  

3. Uczeń obowiązany jest nosić na terenie Szkoły odpowiednie obuwie zmienne. 

4. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, 

Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, obowiązuje uczniów strój galowy,  

tj. biała bluzka lub koszula, spodnie, spódnica lub sukienka w kolorze ciemnym. Strój galowy 

obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice/prawni 

opiekunowie  są informowani odpowiednio wcześniej. 
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5. W Szkole uczniów obowiązuje zakaz eksponowania przynależności do subkultur młodzieżowych,  

a także: 

1) zakaz farbowania włosów, malowania paznokci, makijażu, kolczykowania i tatuowania ciała; 

2) zakaz noszenia wyzywających strojów (np. zbyt krótkich bluzek, spódnic, sukienek, spodenek, 

ubiorów posiadających głęboki dekolt), nakryć głowy wewnątrz budynku (kaptury, czapki); 

3)     zakaz wulgarnych i prowokacyjnych napisów na odzieży, ciele, torbach, plecakach; 

4) zakaz posiadania i noszenia emblematów propagujących treści antywychowawcze,  

subkultur młodzieżowych, znieważających symbole państwowe – sprzecznych z ogólnie przyjętym 

systemem wartości i norm społecznych. 

§ 62. 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

1. Uczeń na swoją odpowiedzialność i odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów przynosi  

do Szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć: 

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

5) transmisja danych; 

6) robienie zdjęć. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy i bibliotece, 

uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.  

6. Nauczyciel może nakazać wyłączenie urządzenia i umieszczenie go w widocznym miejscu na czas 

trwania lekcji w przypadku naruszenia pkt 5. 

7. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu na terenie Szkoły i podwórka szkolnego jest 

całkowicie zabronione. 

8. Wykonywanie zdjęć za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą nauczyciela i osoby 

utrwalanej na zdjęciu. 

9. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami czy omówienia ważnej 

sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie  
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na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie 

szkoły. 

10. W przypadku łamania przez ucznia zasad  korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie Szkoły : 

1) nauczyciel stwierdzając ten fakt stosuje upomnienie ustne; 

2) w przypadku braku reakcji ze strony ucznia nauczyciel umieszcza stosowny wpis w klasowym 

Zeszycie uwag; 

3) trzykrotny wpis w klasowym Zeszycie uwag skutkuje obniżeniem oceny zachowania o jeden stopień 

oraz powiadomieniem rodziców/prawnych opiekunów o tym fakcie.  

§ 63. 

Skreślenie z listy uczniów 

1.    Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:  

1)  świadomego działania stanowiącego zagrożenie życia lub skutkującego uszczerbkiem zdrowia  

dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;  

2)  rozprowadzania i używania środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków oraz innych 

szkodliwych substancji;  

3) świadomego fizycznego i psychicznego znęcania się nad członkami społeczności  

szkolnej lub naruszania godności, uczuć religijnych lub narodowych, również w mediach 

społecznościowych;  

4)     dewastacji i celowego niszczenia mienia szkolnego;  

5)     kradzieży, wyłudzania (np. pieniędzy), szantażu, przekupstwa;  

6)     wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

7)     dopuszczenia się czynów nieobyczajnych;  

8)     stworzenia sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;  

9)     notorycznego łamania postanowień statutu Szkoły mimo zastosowania innych kar;  

10)   zniesławienia Szkoły, np. na stronie internetowej;  

11)   fałszowania dokumentów szkolnych;  

12)   popełnienia innych czynów karalnych.  
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Rozdział 10 

Nagrody i kary 

§ 64. 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) rzetelną naukę; 

2) pracę na rzecz Szkoły; 

3) wzorową i koleżeńską postawę; 

4) wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne itp. 

2.     Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) ustna pochwała wychowawcy, nauczyciela lub opiekuna organizacji uczniowskiej; 

2) pisemna pochwała wychowawcy klasy nauczyciela lub opiekuna organizacji uczniowskiej                                     

z wpisem do klasowego Zeszytu uwag/e-dziennika; 

3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej, 

4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców/prawnych opiekunów, 

5) dyplom, 

6) nagroda rzeczowa przyznawana przez Radę Rodziców, 

7) nagroda Burmistrza Miasta Dębicy za wybitne osiągnięcia w nauce – na zasadach określonych przez 

organ prowadzący szkołę. 

8) świadectwo z biało-czerwonym paskiem zgodnie z odrębnymi przepisami, 

9) wpis do „Złotej Księgi”. Dotyczy uczniów klas IV-VIII, którzy na świadectwie szkolnym promocyjnym 

lub na świadectwie ukończenia Szkoły mają ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny celujące, 

bardzo dobre i wzorowe zachowanie. 

3.  Statut  nie  wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie ogranicza praw jakichkolwiek 

organów do ustalania własnych nagród i kryteriów ich przyznawania. 

 

§ 65. 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1.    Rodzic/prawny opiekun ucznia, który otrzymał nagrodę, może zgłosić w terminie  14 dni od dnia   

przyznania nagrody  do Dyrektora zastrzeżenia do przyznanej nagrody. 

2.     Dyrektor rozpoznaje zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia.  

3.     Dyrektor może zmienić nagrodę lub uznać zastrzeżenia za bezpodstawne.  

4.   W przypadku uchybienia przez rodzica/prawnego opiekuna terminowi do złożenia zastrzeżeń, 

Dyrektor odrzuca zastrzeżenia.  
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§ 66. 

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów 

1. W Szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.  

2. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu i innych regulaminów szkolnych. 

3. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie ustne nauczyciela, wychowawcy; 

2) upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę z wpisem do klasowego Zeszytu uwag/ 

e-dziennika; 

3) upomnienie ucznia przez Dyrektora Szkoły  z wpisem do klasowego Zeszytu uwag/e-dziennika; 

4) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców/prawnych 

opiekunów; 

5) czasowy zakaz uczestniczenia w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych  

(wycieczki, konkursy, zawody sportowe); 

6) karne przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej Szkoły; 

7) karne przeniesienie do innej szkoły (zgodnie z przepisami prawa). 

4. Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnych przypadkach kary mogą być 

stosowane z pominięciem kolejności ustalonej w ust. 3 , między innymi za: 

1)     niszczenie mienia społecznego i wandalizm; 

2)     brutalność i wulgarność; 

3)     szerzenie patologii społecznej; 

4)     postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na innych uczniów; 

5)     zagrożenie bezpieczeństwa innych; 

6)     kradzież mienia społecznego i prywatnego; 

7) picie alkoholu, palenie papierosów/e-papierosów, używanie narkotyków i innych  

środków odurzających. 

5.     O nałożonej karze informuje się rodziców/prawnych opiekunów. 

 

§ 67. 

Tryb odwołania się od kary 

1.     Rodzic/prawny opiekun może wystąpić w terminie 7 dni od nałożenia kary na ucznia do Dyrektora 

z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wymierzonej kary. 

2.  Uzasadnienie sporządzane jest w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.  

3.  Rodzic/prawny opiekun może  odwołać  się od nałożonej na ucznia kary do Dyrektora Szkoły                          

w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu uzasadnienia nałożenia kary. 

4.  Dyrektor rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia odwołania. 
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5.  Dyrektor może uchylić nałożona karę lub utrzymać ją w mocy. 

6.     W przypadku uchybienia przez rodzica/prawnego opiekuna terminom wskazanym w ust. 1 i 3 

Dyrektor odrzuca wniosek lub odwołanie.  

 

§ 68. 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

1.    Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury karnego przeniesienia ucznia   

do innej szkoły w przypadkach określonych w § 63. 

2. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty.  

3. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół 

zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa – kodeks postepowania 

karnego, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania. 

4. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady 

Pedagogicznej Szkoły.  

5. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować o rzecznika obrony. Rzecznikiem ucznia 

może być wychowawca klasy lub pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię  

do Samorządu Uczniowskiego.  

6. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną, obiektywną analizę 

postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. 

7. Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach 

wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach 

ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.  

8. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę 

dotyczącą danej sprawy. 

9. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady pedagogicznej celem uzyskania 

opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania 

uchwały Rady Pedagogicznej. 

10. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 

11. O decyzji kuratora oświaty informuje się rodziców/prawnych  opiekunów.  

12. Rodzicom/prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu 

wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

13. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu 

otrzymania ostatecznej decyzji.  
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Rozdział 11 

Wolontariat 

§ 69. 

Sposób organizacji i realizacji zadań w zakresie wolontariatu 

1.  Szkoła może podejmować działania w zakresie wolontariatu. Wolontariusz to uczeń,  

który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. 

2. Dla sprawnej koordynacji tych działań Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę  

wolontariatu. 

3. Rada wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, 

reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, 

wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

4. Członkiem rady może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na działalność w radzie. Do rady mogą być wpisani uczniowie przed 

ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, którzy mogą prowadzić tylko 

działania pomocowe. 

5. Cele działania rady wolontariatu: 

1)    zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2)    angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3)  promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw:  wrażliwości na potrzeby innych, empatii,  

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4)  organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej  

na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5)   tworzenie przestrzeni dla służby wolontariatu poprzez organizowanie konkretnych sposobów   

pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6)     pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań wolontariatu; 

7)  promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach  

ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje; 

8)     wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

9)     promowanie idei wolontariatu; 

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze 

charytatywnym. 

6.     Członek rady wolontariatu: 

1) może podejmować pracę wolontariusza w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli 

wywiązywać się z obowiązków domowych; 
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2) kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych; 

3) wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań; 

4) dokumentuje swoją działalność w zakresie wolontariatu; 

5) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę 

oraz być przykładem dla innych; 

7. Szczegółową organizację wolontariatu w Szkole określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

Rozdział 12 

Pomoc i wsparcie dla uczniów 

§ 70. 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,  

rodzinnych lub losowych jest potrzebna jest pomoc i wsparcie 

1.     Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia, 

Szkoła zapewnia w szczególności:  

1)     pomoc psychologiczno-pedagogiczną;  

2)     konsultacje i pomoc merytoryczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

3)     pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, zgodnie z odrębnymi przepisami;  

4)     zapewnienie  obiadów finansowanych przez MOPS; 

5)     występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów; 

6)     organizację innych zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

2.   Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami, 

nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, ośrodkami pomocy społecznej, organem 

prowadzącym oraz innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci  

i młodzieży.  

 

Rozdział 13 

Biblioteka szkolna 

§ 71. 

Organizacja biblioteki szkolnej 

1. W szkole  funkcjonuje biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka jest: 

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie 

pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów; 
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3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

3. W skład biblioteki wchodzą wypożyczalnia wraz z czytelnią. 

4. Zadaniem biblioteki jest:  

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów  bibliotecznych; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo; 

3) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów; 

5) wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

6) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej; 

7) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów i przygotowanie ich do samokształcenia; 

8) organizacja wystaw okolicznościowych. 

5. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, 

kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w Szkole programów 

i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

6. Biblioteka nieodpłatnie: 

1)     wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową; 

2)     przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki, materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji 

celowej MEN.  

7. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określają odrębne przepisy. 

8. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki; 

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 

5) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie 

nauczycieli pracujących w bibliotece; 

6) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i innych 

ofiarodawców. 

10. Biblioteka w celu właściwej realizacji swoich zadań współpracuje z nauczycielami, organami Szkoły 

i innymi organizacjami.  

11. Z biblioteką współpracują nauczyciele–wychowawcy i rodzice/prawni opiekunowie, do których 

obowiązków należy:  
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1)     rozbudzanie potrzeby czytania u uczniów stroniących od książek;  

2)     uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki;  

3)     udzielanie pomocy w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone.  

12.  Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami poprzez lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze 

i plastyczne, spotkania.  

Rozdział 14 

Świetlica i stołówka szkolna 

§ 72. 

Organizacja świetlicy  

1. W Szkole działa świetlica i stołówka szkolna. 

2. Celem działalności świetlicy jest: 

1)     zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych,  

2)     organizowanie pomocy  w odrabianiu lekcji i nauce; 

3)     rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

3. Do zadań świetlicy należy: 

1) wspomaganie procesu dydaktycznego Szkoły; 

2) umożliwianie uczniom odrabianie pracy domowej; 

3) stwarzanie warunków do uczestniczenia w kulturze; 

4) upowszechnianie  zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny, czystości; 

5) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

6) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

7) rozwijanie samodzielności; 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji; 

9) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów uczęszczających do świetlicy; 

4. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać 25. 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze  świetlicy  określa Regulamin świetlicy. 

6. Świetlica zapewnia prawidłową realizację zadań wychowawczo - opiekuńczych, w szczególności 

wspiera prawidłowy rozwój uczniów.  

 

§ 73. 

Organizacja stołówki szkolnej 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników  

kuchni dla uczniów i pracowników Szkoły. 
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2.     Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1)     uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie; 

2)     uczniowie, których wyżywienie finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni sponsorzy 

lub organizacje; 

3)     pracownicy zatrudnieni w Szkole. 

3.     Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos. 

4.  W przypadku nieobecności ucznia w Szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów,  

pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności do intendenta, najpóźniej do godziny 8:30 

w danym dniu.  

5.  Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności  

za wyżywienie w kolejnym miesiącu.  

 

Rozdział 15 

Ceremoniał szkolny 

§ 74. 

1.     Szkoła posiada symbole szkolne: 

1)     Patrona: Generał Tadeusz Bor – Komorowski; 

2)     Sztandar Szkoły; 

3)     Logo Szkoły. 

2.     Sztandar Szkoły: 

1) jest wprowadzany i odprowadzany przez poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych                                

i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna; 

2) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem nauczycieli wyznaczonych przez 

Dyrektora Szkoły; 

3) skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń, 

b) asysta – dwoje uczniów; 

4) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

5) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia  

do lewego boku i białe rękawiczki; 

6) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem); 

7) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar 

opierając drzewce na prawym ramieniu; 
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8) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy 

uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba 

prowadząca uroczystość; 

9) oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi 

wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar; 

3.  Ustanawia się Dzień Patrona Szkoły, który jest szkolnym świętem organizowanym 30 września 

każdego roku. 

4.     Zgodnie z tradycją w każdym roku obchodzi się następujące uroczystości: 

1) Inauguracja roku szkolnego; 

2) Dzień Patrona Szkoły i pasowanie uczniów klas pierwszych; 

3) Dzień Edukacji Narodowej; 

4) Narodowe Święto Niepodległości; 

5) Opłatek szkolny; 

6) Święto Konstytucji 3 Maja; 

7) Dzień sportu szkolnego; 

8) Pożegnanie absolwentów; 

9) Zakończenie roku szkolnego. 

5.   Uroczystościom szkolnym przewodniczy Dyrektor Szkoły, wicedyrektor lub osoba wyznaczona  

przez Dyrektora Szkoły. 

6.     W czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy. 

7.     Szkoła prowadzi Kronikę szkolną oraz Złotą Księgę, do której wpisywani są uczniowie wymienieni  

w § 64 ust.2, pkt.9. 

 

Rozdział 16 

Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  

§ 75. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi  

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi i innymi instytucjami  

działającymi   na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

2. Współdziałanie z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi oraz innymi instytucjami  

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży przybiera następujące formy:  

1)   kierowanie uczniów (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów) na badania specjalistyczne oraz różne 

formy terapii dostępne w poradniach psychologiczno–pedagogicznych;  
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2)     organizowanie dla rady pedagogicznej, rodziców i uczniów spotkań i szkoleń prowadzonych przez     

pracowników placówek wspomagających opiekę i wychowanie;  

3)  uczestnictwo pedagoga w spotkaniach organizowanych w poradniach i innych instytucjach 

świadczących pomoc uczniom i rodzicom;  

4) indywidualne konsultacje pedagoga, nauczycieli i wychowawców w sprawach  

uczniów z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz instytucji opieki  

i wychowania.  

3.     Szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę Szkoły, a w szczególności:  

1)   sądem rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi oraz wnioskowanie w sprawach 

rodzinnych; 

2)     policją poprzez zapraszanie policjantów do Szkoły celem przeprowadzania pogadanek o tematyce 

społeczno–prawnej;  

3)  ośrodkiem  pomocy społecznej poprzez wnioskowanie o pomoc materialną, dożywianie  

        oraz zorganizowany wypoczynek dla uczniów;  

4)  świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi poprzez kierowanie na zajęcia uczniów  

z  rodzin dysfunkcyjnych.  

4.  Szkoła realizuje zalecenia zamieszczone w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie 

psychologiczno–pedagogiczne.  

5.     Na wniosek Dyrektora Szkoły  poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli zapewniają wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców, grup 

wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Szkole.  

6.     W przypadku, gdy udzielana uczniowi pomoc psychologiczno–pedagogiczna nie przynosi efektów  

i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców/prawnych     

opiekunów, występuje z wnioskiem do poradni psychologiczno–pedagogicznej o przeprowadzenie 

pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania rozwiązania tego 

problemu.  

 

Rozdział 17 

Współpraca  szkoły z rodzicami  

§ 76. 

Organizacja współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  

wychowania, opieki i profilaktyki 

1.     Za wychowanie i rozwój dziecka odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

2.   Nauczyciele wychowawcy, psycholog, pedagog, specjaliści, wychowawcy świetlicy, nauczyciele 

biblioteki, nauczyciele przedmiotów wspomagają rodziców/prawnych opiekunów, współdziałają ze 
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sobą i rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie nauczania,  wychowania, kształcenia  

i profilaktyki. 

3.  Dyrektor Szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań 

z rodzicami w danym roku szkolnym.  

4.     Rodzice/opiekunowie prawni uczniów mają prawo do: 

1)     znajomości Statutu Szkoły; 

2)     znajomości Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły; 

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; 

4)     uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka/podopiecznego,  

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 

5)     uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

6)  rozmów indywidualnych z wychowawcami, nauczycielami uczącymi ich dzieci, pedagogiem szkolnym, 

Dyrektorem Szkoły i jego zastępcą w wyznaczonych przez Szkołę terminach; 

7)   wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy 

Szkoły; 

8)     wnioskowania o zezwolenie spełniania obowiązku szkolnego poza Szkołą. 

5.     Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek:  

1)     zgłoszenia dziecka do Szkoły w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie rekrutacji; 

2)     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3)     poinformowania wychowawcy o stanie zdrowia dziecka; 

4)   usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych, w terminie i formie określonej  

 w par. § 76 ust.9. 

5)   zadbania o odpowiednie warunki domowe umożliwiające przygotowanie się dziecka do zajęć 

szkolnych; 

6) uczestniczenia w obowiązkowych zebraniach z rodzicami organizowanych przez  

Szkołę oraz  konsultacjach i spotkaniach indywidualnych; 

7)   utrzymywania systematycznego  kontaktu z wychowawcą klasy oraz nauczycielami przedmiotu  

z wykorzystaniem dostępnych źródeł komunikacji;  

8)     współpraca w sytuacjach wymagających interwencji. 

6.   Rodzice/prawni opiekunowie ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie 

zezwolenie Dyrektora Szkoły są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych 

w tym zezwoleniu.  

7.  Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 
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8.  Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone  

przez ich dzieci/podopiecznych na terenie szkoły. 

9.     Formy usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych: 

1)  pisemne lub osobiste oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna biorącego odpowiedzialność  

za nieobecność ucznia w Szkole, do 10 dni po ustaniu absencji ucznia; 

2)   w przypadku nieusprawiedliwienia w określonym terminie, opuszczone godziny zajęć uważa się  

za nieusprawiedliwione. 

10. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z proponowanymi  rocznymi ocenami 

klasyfikacyjnymi swojego dziecka w ustalonym przez Szkołę terminie.                                           

11.   W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny uchyla się od obowiązku zapoznania się z proponowaną 

oceną roczną w ustalonym terminie lub nie wnosi żadnych uwag, proponowaną ocenę uważa się 

za zaakceptowaną.  

§ 77. 

Formy współdziałania 

1.     Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, 

wychowania i profilaktyki, mogą omawiać na terenie szkoły w terminach nie zakłócających 

nauczycielom realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym dyżurów 

pełnionych w czasie przerw zgodnie z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw. 

2.     Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania,  

wychowania i profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z: 

1)     nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem; 

2)     wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko; 

3)     pedagogiem, psychologiem; 

4)     wicedyrektorem 

5)     dyrektorem.  

3.     Spotkania, porady i konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w szczególności w formach: 

1)     rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych 

2)     korespondencji listownej: tradycyjnej i elektronicznej; 

3)     zebrań z rodzicami i godzin  otwartych w terminach ustalonych w kalendarzu pracy Szkoły; 

4)  szkoleń, warsztatów, konferencji prowadzonych w Szkole lub poza Szkołą przez nauczycieli, 

wychowawców, pedagoga, psychologa, innego specjalistę lub przedstawiciela instytucji działającej 

na rzecz uczniów i ich rodziców; 

5)     spotkań Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły  

6)     uroczystości i imprez szkolnych, wycieczek; 
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4. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom/prawnym  

opiekunom na bieżąco przez nauczycieli poprzez wpisywanie ocen bieżących do dziennika 

lekcyjnego/e – dziennika. 

5.  Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom/prawnym 

opiekunom na ich prośbę lub z inicjatywy wychowawcy i nauczyciela. 

6.  Inne, niż wymienione w ust. 4 i 5, informacje dotyczące ucznia są przekazywane rodzicom/ prawnym 

opiekunom na ich prośbę lub z inicjatywy Dyrektora Szkoły, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, 

psychologa, pielęgniarki szkolnej lub innego specjalisty prowadzącego zajęcia  

z uczniem. 

7.     Informacje, o których mowa w ust. 4 do 6, są udzielane w formie: 

1) informacji ustnej przekazanej w bezpośredniej rozmowie z rodzicem/prawnym  

 opiekunem    dziecka; 

2)   wglądu rodzica do dziennika lekcyjnego w obecności nauczyciela, wychowawcy, pedagoga,   

psychologa, dyrektora, wicedyrektora; 

3)     wglądu rodzica na konto dziecka w e-dzienniku; 

4) informacji pisemnej przekazywanej przez wychowawcę podczas zebrania z rodzicami  

poświęconego analizie ocen bieżących w każdym półroczu. 

8.     Współdziałanie zapewnia rodzicom/prawnym opiekunom:  

1)     znajomości celów i  zadań Szkoły oraz zamierzeń klasy;  

2)     znajomości dokumentów szkolnych; 

3)     uzyskiwanie bieżącej informacji  na temat swego dziecka/podopiecznego; 

4)     udziału w życiu szkolnym uczniów;  

5)     zasiadania w Radzie Rodziców. 

9.    Wszystkie kontakty z rodzicami/opiekunami prawnymi są odnotowywane w dokumentacji szkolnej 

(dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga szkolnego, notatki służbowe).  

10.  Zebrania rodziców/opiekunów prawnych z wychowawcą klasy odbywają się: 

1)    na początku roku szkolnego – spotkanie organizacyjne; 

2)    w I i II półroczu – spotkania informacyjne. 
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Rozdział 17 

Współdziałanie w zakresie działalności innowacyjnej 

§ 78. 

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 

1. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami, 

których cele określone w statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte innowacją.  

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:  

1)    informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie internetowej Szkoły  

i organu prowadzącego Szkołę, jak również korespondencyjnie (listownie i w drodze elektronicznej);  

2)    organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;  

3)    opiniowaniu i konsultowaniu projektów innowacji w dziedzinach stanowiących obszary wspólnych    

zainteresowań. 

Rozdział 18 

Postanowienia końcowe 

§ 79. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów Szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego 

statutu, jak również z odrębnymi przepisami prawa oświatowego. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

§ 80. 

1. Zmiany w Statucie Szkoły dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) Rady Rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę; 

5) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu Szkoły. 

 

§ 81. 

1. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych w statucie. 


