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Przytuły, 31 sierpnia 2015 r. 

 

Rozdział I.  PODSTAWA PRAWNA 

Rozdział II.  WSTĘP 

Rozdział III. NAZWA I TYP SZKOŁY 

Rozdział IV. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

1. Cele i zadania Szkoły Podstawowej 

2. Cele i zadania Gimnazjum 

 

Rozdział V. ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 

 

Rozdział VI.  BAZA SZKOŁY 

 

Rozdział VII. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI              

W ZESPOLE SZKÓŁ 

1. Założenia ogólne. 

2. Organizacja Szkoły Podstawowej 

3. Organizacja Gimnazjum 

4. Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej 

5. Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum 

6. Nauczanie religii i etyki 

7. Nauczanie wychowania do życia w rodzinie 

8. Zasady organizacji i nauczania języka mniejszości narodowej 

9. Organizacja pracy biblioteki 

10. Opieka świetlicowa 

11. Funkcjonowanie punktu dożywiania 

12. Organizacja nauczania, wychowania i opieki według arkusza organizacyjnego 

13. Organizacja praktyk studenckich. 

Rozdział VIII. ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE 

1. Kompetencje dyrektora szkoły 

1) Kompetencje dyrektora jako wykonawcy zadań administracyjnych. 

2) Kompetencje dyrektora jako kierownika jednostki oświatowej samorządu  gminnego 
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3) Kompetencje dyrektora jako kierownika sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

działalnością nauczycieli  i   wychowawców: 

4) Kompetencje dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej: 

2. Kompetencje Rady Pedagogicznej 

1) Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej 

2) Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej.  

3. Rada Rodziców 

1) Skład Rady Rodziców 

2) Kompetencje Rady Rodziców 

4. Samorząd Uczniowski 

5. Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania konfliktów 

Rozdział IX. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY 

1. Postanowienia ogólne 

2. Zakresy zadań nauczyciela: 

3. Obowiązki wychowawcy klasy. 

4. Obowiązki pracowników pedagogicznych w zakresie bhp.  

5. Zadania zespołów przedmiotowych, wychowawczych lub innych problemowo 

– zadaniowych. 

6. Zadania pedagoga szkolnego. 

7. Zadania nauczyciela logopedy. 

8. Zadania doradcy zawodowego 

9. Kompetencje i zakres zadań sekretarza 

10. Zadania i zakres obowiązków sprzątaczki 

11. Zakres zadań konserwatora w Zespole Szkół  

Rozdział X. UCZEŃ W SZKOLE 

1. Obowiązki  szkoły  wobec  uczniów 

2. Prawa ucznia 

3. Obowiązki ucznia 

4. Nagrody i wyróżnienia 

5. Kary 

6. Warunki  przeniesienia  ucznia  do  innej  szkoły 

7. Tryb skreślania ucznia z listy uczniów 
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8. Zasady skreślenia ucznia z listy uczniów 

9. Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia 

10. Tryb odwoływania się od kary 

11. Tryb  wyłaniania  ucznia  zdolnego 

Rozdział XI.  ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

1. Prawa rodziców 

2. Obowiązki rodziców 

3. Zasady kontaktów rodziców z nauczycielami 

4. Przeprowadzanie  rozmów  wychowawczych 

5. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych oraz skutki opuszczania zajęć bez 

usprawiedliwienia 

6. Zasady sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi i sposobem odbioru dzieci 

z terenu szkoły. 

7. Zasady organizowania dyskotek w Zespole Szkół 

Rozdział XII.  POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH TRUDNYCH 

WYCHOWAWCZO 

1.  Postępowanie  w  przypadku  agresji  i  przemocy ze  strony  ucznia         

2.  Postępowanie   nauczycieli   w   przypadku    kradzieży dokonanych   przez    

    uczniów 

3.  Postępowanie  w  przypadku  agresji i przemocy ucznia wobec uczniów 

4.  Postępowanie  w przypadku agresywnego zachowania nauczyciela lub innego 

   pracownika szkoły wobec ucznia 

5.  Postępowanie w przypadku agresji i przemocy słownej 

6.  Postępowanie  w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec nauczyciela        

7.  Postępowanie w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego uczniów 

8.  Postępowanie w sprawie palenia papierosów przez uczniów. 

9.  Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci młodzieży demoralizacją. 

Rozdział XII a. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYTUŁACH 

Rozdział XIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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Rozdział I. PODSTAWA PRAWNA 

 

Statut Zespołu Szkół w Przytułach opracowano na podstawie obowiązujących aktów prawnych: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 

z późn. zm.)  

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  o zmianie 

niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1265), 

3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.poz. 357), 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1882 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 

z późn. zm. – zmiany wynikające z ustawy 19 marca 2009 r.), 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z dnia 2009 r. Nr 4, poz. 17), 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w 

szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730), 

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania 

w szkołach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 142, z późn. zmianami oraz Rozporządzenie 

MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 54, poz. 442), 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie 

dopuszczenia form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego (Dz. U. 2009 r. nr 136, poz. 1116), 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o 

wartości9 rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej 

prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. 2009 r. nr 

131, poz. 1079), 

11. Rozporządzenie MEN z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

(Dz. U.  2009 r. Nr 116, poz. 977), 

12.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji 

dla bezpieczeństwa (Dz. U. 2009 r. nr 139, poz. 1131), 

13. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2009 r. nr 23, poz. 133), 
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14. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmian.) 

15. Rozporządzenie MENiS z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

16. Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

1982 r. Nr 35, poz. 228 z późn. zm.) 

17. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 48, 

poz. 483), 

18. Konwencja Praw Dziecka 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010, Nr 228, Poz. 1487),  

20.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. ….) . 
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Rozdział II.  WSTĘP 

§ 1 

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Przytułach, 

2) Gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum im. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Przytułach, 

3) Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana 

Pawła II w Przytułach, 

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Przytułach, 

5) Dyrektorze, Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim 

– należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół w Przytułach, 

6) Uczniach i Rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków oddziału 

przedszkolnego, uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz ich rodziców lub 

prawnych opiekunów, 

7) Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej i Gimnazjum w Przytułach, 

8) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole, 

9) Nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli zatrudnionych 

w Zespole Szkół w Przytułach. 

 

Rozdział III. NAZWA I TYP SZKOŁY 

 

§ 2 

1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół w Przytułach. 

2. Siedziba Zespołu Szkół mieści się w Przytułach, ul. Lipowa 28. 

§ 3 

1. W skład Zespołu Szkół w Przytułach zwanego dalej „ Zespołem”  wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przytułach, 

2) Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przytułach. 

2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej 

szkoły. 

3.  Przy szkole podstawowej są zorganizowane "oddział przedszkolny" i "punkt 

przedszkolny". 
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§ 4 

1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół Szkół jest szkołą publiczną. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Przytuły. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 

5. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Podjęcie takiej działalności 

wymaga uzyskania zgody Dyrektora Zespołu, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 

warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

 

 

Rozdział IV. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 

Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program 

wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach. 

§ 6 

1. Cele i zadania Szkoły Podstawowej 

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia. 

Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania 

oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne, odpowiednio do istniejących 

potrzeb. 

§ 7 

1. Szkoła realizuje cele określone w podstawie programowej uwzględniające program 

wychowawczy i profilaktyczny, a w szczególności: 

1) poprzez kształcenie i wychowanie rozwija u młodzieży poczucie 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, 

3) przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w 

oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 
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4) realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się 

oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i 

osiągniętego rozwoju, 

5) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, 

6) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, 

7) umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych 

form pracy dydaktycznej, 

8) dostosowuje warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności 

społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego, 

9) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie, 

10) kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

11) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, 

12) upowszechnia i promuje zdrowy tryb życia, 

13) zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

14) indywidualnym nauczaniem obejmuje dzieci i młodzież, których stan 

zdrowia  uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

15) dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 8 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

3) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami rozwojowymi, 

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

2. Zajęcia wymienione w ust.1 pkt. 3) i 4) mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 

3. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku ucznia poprzez: 

1) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, 

2) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły, 

3) działanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych prowadzonych przez 

nauczycieli lub, za zgodą dyrektora, osoby z zewnątrz, 

4) umożliwienie uczniom udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i 

innych, 

5) organizowanie w szkole uroczystości szkolnych, patriotycznych i udział w 

wybranych uroczystościach, 

6) organizowanie wycieczek, 
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7) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 

8) realizowanie programu wychowawczego w szkole, 

9) realizowanie programu profilaktyki. 

4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez: 

1) pozyskiwanie specjalistów w miarę posiadanych środków finansowych ze 

szczególnym uwzględnieniem terapii logopedycznej, porad pedagoga szkolnego,  

2) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

3) umożliwienie spożywania posiłków, 

4) system zapomóg i stypendiów, 

5) prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 

6) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

7) nauczanie indywidualne - po dokonaniu diagnozy przez instytucję lub osoby 

upoważnione na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 9 

1. Cele i zadania Gimnazjum 

1) Gimnazjum spełnia funkcje: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, 

kompensacyjną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego, tj. intelektualnego, 

emocjonalnego, moralno – społecznego, politycznego i fizycznego rozwoju uczniów. 

2) Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisach i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia gimnazjum, 

b) umożliwia rozwój talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i 

sportowych, 

c) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

lub dokonanie wyboru zawodu, 

d) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku uczniów, 

e) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum 

poprzez edukację włączającą i zajęcia specjalistyczne, 

f)  umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w 

szczególności nauki języka ojczystego oraz własnej historii i kultury, 

g) umożliwia realizowanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych 

programów nauczania oraz ukończenie gimnazjum w skróconym czasie. 

 

§ 10 

1. Głównymi celami gimnazjum są: 

1)  Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie ludzi dorosłych i do działalności 

praktycznej poprzez: 

a) ukazywanie norm moralnych i społecznych powszechnie akceptowanych w zbiorowości 

ludzi dorosłych dla ich przyswojenia i stosowania, 
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b) zapoznawanie z zachodzącymi przemianami społeczno – gospodarczymi w środowisku i 

prognozą potrzeb kadrowych dla jego rozwoju oraz wstępne przygotowanie do 

wykonywania niektórych zadań, 

c) udzielanie pomocy w zrozumieniu miejsca i roli człowieka jako dziecka lub matki w 

rodzinie, ucznia w zbiorowości szkolnej, rówieśnika w grupie środowiska lokalnego, 

pracownika w zakładzie pracy i obywatela w kraju, 

d) wyrabianie umiejętności obserwacji i selektywnego wartościowania zachodzących 

procesów, zjawisk i wydarzeń w otaczającej rzeczywistości oraz wyciągania z nich 

wniosków do działalności praktycznej. 

2) Przygotowanie uczniów do działań podejmowanych dla własnego rozwoju poprzez: 

a) pobudzanie i wyzwalanie aktywności poznawczej w procesie zdobywania wiedzy i 

umiejętności, 

b) stwarzanie warunków dla rozwoju zainteresowań i uzdolnień poznawczych, 

c) zapoznawanie z różnymi sposobami korzystania ze źródeł informacji przy poznawaniu 

otaczającej rzeczywistości, 

d) wdrażanie do nawyku pracy samokształceniowej. 

3) Wyrabianie właściwego stosunku do samego siebie i swoich poczynań w środowisku 

społecznym i przyrodniczym, umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z 

otoczeniem społecznym i przyrodniczym, szacunku dla tych środowisk oraz dla ich 

ochrony i rozwoju. 

4)  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i za los państwa poprzez: 

a) kształtowanie przekonania o potrzebie urządzenia zabezpieczenia własnego życia w 

oparciu o własną działalność zawodową i gospodarczą, 

b) ukazywanie potrzeby ponoszenia ciężarów majątkowych i osobistych dla zaspokojenia 

niektórych potrzeb publicznych. 

5) Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia gimnazjum. 

§ 11 

1. Dla osiągnięcia zamierzonych celów gimnazjum: 

1)  Będzie wzmacniać wysiłki wychowawcze domu rodzinnego, uznając całkowitą 

odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci, poprzez: 

a) rozbudowę różnych form opieki socjalnej dla uczniów, w szczególności zaś pomocy 

materialnej dla najbardziej potrzebujących, 

b) rozwijanie opieki wychowawczej kompensującej braki i błędy w moralnym i 

społecznym rozwoju młodzieży, w szczególności poznawanie warunków i potrzeb życia 

młodzieży, zorganizowanie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 

c) utrzymanie stałych kontaktów z rodzicami lub prawnymi opiekunami, organizowanie 

pomocy dydaktycznej dla uczniów słabych i zaniedbanych, 

2) Będzie sprzyjać upowszechnianiu i utrwalaniu w świadomości uczniów 

chrześcijańskich wartości życia jako podstawy ładu moralnego w życiu jednostki, rodziny i 

społeczeństwa. 
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§ 12 

Szkoła umożliwia rozwój zainteresowań ucznia poprzez realizację indywidualnych 

programów nauczania . 

§ 13 

Gimnazjum umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga, terapeuty 

i logopedy w szkole i w poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

§ 14 

1. Gimnazjum umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach 

wyrównawczych w miarę możliwości finansowych organu prowadzącego szkołę. 

2. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze. 

 

§ 15 

1. Dyrektor gimnazjum może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. 

2. Wniosek do dyrektora gimnazjum, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego 

nauczyciela uczącego ucznia, może złożyć:  

1) uczeń, za zgodą rodziców,  

2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,  

3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą 

rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 16 

Każdy pracownik gimnazjum oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy 

uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i 

wzroku) w nagłych sytuacjach. 

§ 17 

Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych 

dyrektor gimnazjum z komisją do spraw pomocy materialnej organizują doraźną pomoc 

materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych 

środków na tę działalność.  

       § 18 

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.  

2. Zadania wychowawcze gimnazjum określa program wychowawczy szkoły.  

3. Projekt programu wychowawczego szkoły uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu 

opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 
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Rozdział V. ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 

 

                                                          § 19 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem szkoły w trakcie 

wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 

niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas 

powyższych zajęć, 

2) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami, 

3) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie 

przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie zatwierdzanego przez dyrektora 

szkoły harmonogramu dyżurów, 

4) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela,  

5)  zasady opieki nad grupami uczniowskimi poza terenem szkoły: 

a) przy wyjściu /wyjeździe/ z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na 

zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki 

przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden 

opiekun dla grupy 25 uczniów.  

b) w przypadku turystyki kwalifikowanej jeden opiekun przypada na 10 uczniów 

c) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób 

d) nauka pływania powinna odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych, w 

grupach liczących nie więcej niż 10 osób na 1 opiekuna  

e) przy wyjściu /wyjeździe/ z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być 

zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów. 

f) w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do 

których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

g) opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z 

każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego. 

h) zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi; 

i) urządzanie dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione. 

j) kierownikiem wycieczki jest nauczyciel organizujący wycieczkę, posiadający kwalifikacje 

zgodne z odrębnymi przepisami, 

k) opiekunem wycieczki lub imprezy jest nauczyciel wyznaczony przez kierownika wycieczki w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

2. Szkoła posiada szczegółowe procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania wycieczek. 
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Rozdział VI. BAZA SZKOŁY 

§ 20 

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę: 

1) sale dydaktyczne 

2) salę komputerowo - internetową 

3) salę gimnastyczną 

4) kort   

5) boisko sportowe 

6) place zabaw (położony przy szkole i przy gminie) 

7) pomieszczenie biblioteczne ( wypożyczalnia i czytelnia) 

8) pomieszczenie świetlicowe 

9) kuchnia (punkt wydawania posiłków) 

10) archiwum  

11) sekretariat 

12) szatnie 

13) pokój nauczycielski 

14) pomieszczenia gospodarcze 

15) gabinet pedagoga szkolnego 

16) gabinet pracy logopedy/ sala zajęć korekcyjno -kompensacyjnych 

17) sala ćwiczeń  

18) gabinet dyrektora 

19) gabinet wicedyrektora. 

 

Rozdział VII. ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI  

W ZESPOLE SZKÓŁ 

§ 21 

1. Założenia ogólne. 

1) Szczegółowe zasady organizacji i planowania działalności Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum określa Statut Zespołu. 

2) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określają arkusze organizacji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opracowane przez 

dyrektora szkoły. 

3) Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. 

4) Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo – lekcyjnym. 

5) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

6) Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu określają odrębne przepisy. 

7) Zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania świadectw szkolnych 

określają odrębne przepisy. 
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8) Dla rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów można tworzyć w Zespole koła 

zainteresowań lub przedmiotowe. 

9) Zajęcia o których mowa w ust. 8 są organizowane w ramach posiadanych przez Zespół 

środków finansowych. 

10) Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, Zespół może organizować: 

a) zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, terapię 

logopedyczną 

b) nauczanie indywidualne 

c) indywidualizację procesu nauczania uczniom z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi na 

podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej 

d) dożywianie w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach 

11)Termin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjno-wychowawczych, przerw świątecznych 

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

12) W Zespole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 

              2. Organizacja Szkoły Podstawowej 

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

jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i wybranym programem przez nauczyciela i zatwierdzonym przez 

dyrektora szkoły. 

2) W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny realizujący program wychowania 

przedszkolnego. 

3) Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

4) W szkole jest zorganizowany punkt przedszkolny. 

5) W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne poza systemem 

klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych w wymiarze 

ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych, a 

także z wykorzystaniem dodatkowej godziny z Karty Nauczyciela art. 42 

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

c) nauczanie języków obcych 

d) koła zainteresowań 

         6) Dyrektor może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę, w której można 

prowadzić działalność innowacyjną lub eksperymentalną na warunkach określonych przez MEN. 

7) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
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zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Organizacja Gimnazjum 

1) Podstawowa jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania w gimnazjum i programem wybranym 

przez nauczyciela i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły. 

2) Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26, a w przypadku utworzenia 

klasy do której uczęszcza 26 osób, konieczne jest zatrudnienie asystenta nauczyciela. 

3) Przy podziale na grupy decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o 

ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w tej sprawie. 

4) Na zajęciach wymagających specjalnych warunków i bezpieczeństwa dokonuje się 

podziału na grupy: 

a) oddział można dzielić na zajęciach języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, 

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w 

tym laboratoryjnych 

b) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach języków obcych i informatyki w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych 

w oddziałach liczących 26 uczniów 

c) zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów 

e) możliwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych 

f) podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły, 

powinien także uwzględniać wielkość sal i pomieszczeń dydaktycznych 

4. Rekrutacja uczniów do Szkoły Podstawowej 

1) Organ prowadzący szkołę zapewnia warunki realizacji obowiązku szkolnego oraz 

określa w porozumieniu z dyrektorem szkoły liczbę uczniów, którzy mogą być 

przyjęci do klas pierwszych, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego. 

2) Do punktu przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej są przyjmowane 

dzieci, które w roku kalendarzowym ukończyły 3 lata lub 4 lata.  

3) Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej są 

przyjmowane dzieci w wieku 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. 

4) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 6 lat i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego, a 

także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do 

szkoły podstawowej na podstawie opinii poradni pedagogiczno - psychologicznej 

5) Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej w kwietniu po otrzymaniu informacji o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 

6) Do szkoły przyjmuje się: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły 

b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na uzasadniony wniosek 

rodziców, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami 
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7) Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na 

podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu 

arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł 

b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na 

warunkach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i 

promowania 

c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 

świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia 

5. Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum 

   Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są: 

1) Z urzędu – absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum 

2) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwenci szkół podstawowych 

zamieszkali poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje 

wolnymi miejscami 

3) W przypadku większej liczby kandydatów  spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych 

uczniów ustala się na podstawie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i 

wyników sprawdzianu szóstoklasisty. 

4) Wymagane dokumenty, które musi przedłożyć absolwent szkoły podstawowej 

a) podanie o przyjęcie 

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

c) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej 

d) dwa zdjęcia legitymacyjne 

e) jeśli posiada opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o 

niepełnosprawności 

 

 

§ 22 

1. Nauczanie religii i etyki 

a) Zajęcia z religii/etyki są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach. 

      b) Uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia religii, obowiązkowo uczestniczy w zajęciach 

etyki. 

 

§ 23 

 

2. Nauczanie wychowania do życia w rodzinie 

1) Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz z zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
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2) Na zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie będą uczęszczać tylko ci uczniowie 

niepełnoletni, których rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły sprzeciw w formie pisemnej co 

do udziału dzieci w zajęciach. 

 

§ 24 

 

1. Zasady organizacji i nauczania języka mniejszości narodowej 

1) Wprowadzenie nauczania języka mniejszości narodowej odbywa się na podstawie 

pisemnego wniosku rodziców. 

2) Wniosek zawiera dane rodziców i dziecka oraz określa formę nauczania języka. 

3) W przypadku braku określenia formy, należy ją uzgodnić z rodzicami. 

4) W treści wniosku nie można wymagać deklaracji od rodziców o przynależności do 

mniejszości. 

5) Wnioski rodziców są dokumentami niejawnymi i ze względu na to są zabezpieczone i 

znajdują się w sekretariacie szkoły. 

6) Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole na danym etapie 

edukacyjnym. 

7) Wycofanie wniosku następuje w formie pisemnej. 

8) Każdy  wniosek złożony  w trakcie roku  szkolnego do 30 kwietnia nabywa mocy 

prawnej od początku kolejnego roku szkolnego. 

9) Aby prowadzić zajęcia w jednej grupie wiekowej, musi być w jej ramach nie mniej niż 7 

wniosków. 

10) W przypadku mniejszej niż 7 liczby wniosków tworzy się grupy międzyoddziałowe. 

Dyrektor zgłasza ten fakt organowi prowadzącemu. 

11) W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice złożyli deklarację. 

12) Złożenie  przez rodziców wniosków jest zobowiązaniem dla dyrektora szkoły do 

zorganizowania takich zajęć w określonej formie, a dla organu prowadzącego do ich 

finansowania. 

13) Nauczanie języka, historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszości narodowej 

może odbywać się na podstawie podręczników zatwierdzonych przez MEN.  

14) Zapisy tematów z języka mniejszości narodowej, niezależnie od ich formy, w 

dziennikach powinny być w języku polskim. Możliwe jest użycie słów i zdań w innym 

języku jedynie jako element całości zapisu jeżeli jest niezbędny dla jego sensowności. 

15) Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia 

zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami regulaminu oceniania, klasyfikowania i 

promowania. 

16) Ocenę z języka mniejszości narodowej wpisuje się na świadectwie w obowiązkowych 

zajęciach edukacyjnych, co oznacza, że ocena ta stanowi element średniej oceny. 

17) Zapis języka mniejszości na świadectwie składa się ze słowa „język” i przymiotnika 

określającego mniejszość narodową. Zasada opisana wyżej odnosi się także do oceny 

opisowej. 

18) Język mniejszości narodowej nie może być przedmiotem egzaminu gimnazjalnego z 

języka obcego, ponieważ jest dla ucznia mniejszości językiem ojczystym. 

19) Nauczanie języka mniejszości narodowej w szkole odbywa się w formie realizacji 3 

godz. tygodniowo zajęć w języku mniejszości. 
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§ 25 

 

                        Organizacja pracy biblioteki 

1) W Zespole funkcjonuje biblioteka, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2) W ramach biblioteki działa wypożyczalnia i czytelnia. 

3) Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych, jak i przed nimi oraz po ich zakończeniu 

4) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, inni pracownicy Zespołu, 

rodzice, inni członkowie społeczności lokalnej. 

5) Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin Biblioteki  

6) W bibliotece szkoła umieszcza dokumenty wewnętrznego prawa szkolnego do 

wglądu rodzicom, uczniom i nauczycielom (statut szkoły, program profilaktyczny, 

program wychowawczy, inne ważne projekty według potrzeb szkoły) 

7) Zadania bibliotekarza: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i informowanie 

uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach, 

c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

d) zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury, 

e) prowadzenie zajęć bibliotecznych, 

f)             udostępnianie w miarę możliwości Multimedialnego Centrum Informacji, 

g) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie 

analiz stanu czytelnictwa w szkole, 

h) organizowanie różnych form rozwijających kulturę czytelniczą, 

8) Warsztat pracy bibliotekarza obejmuje: 

a) katalog alfabetyczny i rzeczowy, 

b) księgozbiór podręczny, 

9) Praca organizacyjna obejmuje: 

a) gromadzenie zbiorów – uwzględniając potrzeby szkoły, 

b) ewidencję zbiorów – zgodnie z obowiązującymi w bibliotekach 

publicznych przepisami, 

c) opracowanie techniczne, 

d) klasyfikowanie zbiorów, 

e) katalogowanie – zgodne z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie, 

f) selekcję i konserwację zbiorów. 

10) Biblioteka prowadzi zakup książki, prenumeratę czasopisma i inne formy 

pozyskiwania materiałów w miarę posiadanych środków, 
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§ 26 

1. Opieka świetlicowa 

1) Uczniom, którzy muszą wcześniej przybyć do szkoły lub dłużej przebywać w szkole 

ze względu na czas pracy ich rodziców i organizację ich dojazdu, zapewnia się 

opiekę świetlicową. 

2) Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej oraz każdy 

nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

3) Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy 

Zespołu. 

4) Do zadań świetlicy szkolnej należy: 

a) przygotowywanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

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

pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia, 

c) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w 

tym zakresie, 

d) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego, 

e) dbałość o zachowanie zdrowia, kształtowanie nawyków higieny i czystości, 

f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 

5) Uczeń przebywający w świetlicy podlega jej regulaminowi. 

6) Uczniowie po przyjeździe do szkoły i wejściu do budynku szkoły podlegają opiece 

nauczyciela sprawującego opiekę świetlicową oraz nauczyciela pełniącego dyżur. 

7) Uczniowie dojeżdżający, oczekujący na odjazd autobusu szkolnego znajdują się pod 

opieką nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami dojeżdżającymi. Obowiązuje 

ich bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkoły bez zezwolenia nauczyciela, 

opiekuna świetlicy. 

8) Uczniowie miejscowi podlegają opiece przed  rozpoczęciem zajęć i po ich 

zakończeniu, na wniosek rodziców z dokładnym określeniem czasu  przebywania na 

terenie szkoły w  uzasadnionym przypadku braku opieki w domu. 

9) Bezpośredni nadzór nad świetlicą i organizacją zajęć sprawuje dyrektor Zespołu 

10) Organizacja pracy świetlicy uzależniona jest od obowiązujących w tym zakresie 

przepisów i jest normowana przez dyrektora szkoły. 

 

 

§ 27 

 

1. Funkcjonowanie punktu dożywiania 

1) W Zespole znajduje się pomieszczenie pełniące funkcję jadalni, które umożliwia 

uczniom spożywanie posiłków podczas pobytu w szkole. 

2) Posiłki przechowywane są w pomieszczeniu kuchennym i wydawane są przez osobą z 

uprawnieniami zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

3) Szkoła organizuje dożywianie w formie ciepłych obiadów we współpracy z GOPS w 

Przytułach. 
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4) Uczniowie spożywają posiłki przygotowane we własnym zakresie lub zaoferowane przez 

szkołę w czasie przerw międzylekcyjnych według opracowanego harmonogramu. 

5) Ciepłe posiłki organizowane są w formie cateringu. 

6) Szkoła realizuje dostępne projekty w zakresie zapewnienia dodatkowych form żywienia 

uczniów. 

     

  § 28 

 

1. Organizacja nauczania, wychowania i opieki według arkusza organizacyjnego 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie – do 

dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego 

placówki. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja 

danego roku. 

2) W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i 

zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół 

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący szkołę. 

3) Zmian w arkuszu organizacji szkoły dokonuje dyrektor aneksem, który musi uzyskać 

zatwierdzenie organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 29 

 

1. Organizacja praktyk studenckich 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – 

z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia lub szkołą wyższą. 

 

ROZDZIAŁ VII A.  ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 29A 

 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno 

– pedagogiczną na określonych zasadach. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole polega na 

rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych ucznia oraz 

na rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 

szczególności: 

a. z niepełnosprawności, 
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b. z niedostosowania społecznego, 

c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

d. ze szczególnych uzdolnień, 

e. ze specyficznych trudności w uczeniu się,  

f. z zaburzeń komunikacji językowej, 

g. z choroby przewlekłej, 

h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

i. z niepowodzeń edukacyjnych, 

j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową  ucznia i jego 

rodziny, 

k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 

zagranicą. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu i szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu i szkole jest 

dobrowolne i bezpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

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

a. rodzicami uczniów, 

b. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, 

c. placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

e. organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców 

ucznia/prawnych opiekunów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

9. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana w formie: 

a. klas terapeutycznych, 

b. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

c. zajęć rozwijających uzdolnienia, 
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d. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

e. porad i konsultacji. 

10. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone 

zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych 

potrzeb edukacyjnych. 

10.1. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. 

10.2. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w szkole 

programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia. 

10.3. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15 uczniów. 

10.4. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. 

10.5. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej. 

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć wynosi od 4 do 8  uczniów. 

12. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w 

nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi od 5 do 8 

uczniów. 

13. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuję się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników 

zajęć wynosi do 5. 

14. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników wynosi do 4. 

15. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 

min., a godzina zajęć specjalistycznych – 60 min. 

16. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne 

prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

18. Nauka w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych i specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu 

osiągnięć wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i lub złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia dana formą pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 
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19. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i 

specjaliści. 

20. Porady i konsultacje dla uczniów oraz rodziców prowadzą nauczyciele, wychowawcy oraz 

specjaliści . 

21. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i 

placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów,   w tym szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich 

zaspokojenia, w tym: 

a) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna), 

b) w klasach I –III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na 

celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 

c) w gimnazjum – doradztwo edukacyjno – zawodowe. 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

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

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy 

wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. 

 23. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolu, szkole jest zadaniem zespołu 

składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, 

prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej „zespołem”. 

24. Zespół tworzy dyrektor  szkoły  dla ucznia  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: 

1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej — niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii; 

2) dla ucznia o szczególnych uzdolnieniach— niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, 

wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

25.  Dyrektor przedszkola, szkoły, wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku 

zespołów może koordynować także jedna osoba. 

26.  Do zadań zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub 
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opinię— także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji 

– w przypadku ucznia gimnazjum 

27. W przypadku gdy uczeń przybył z innej szkoły, zespół może określić zalecane formy, 

sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy. 

28.  Dyrektor przedszkola, szkoły, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć  ustala się z 

uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,  

29. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

dyrektor przedszkola, szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców. 

30. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone 

przez dyrektora przedszkola i szkoły , formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

są uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

31.  Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły , form, sposobów i 

okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających 

zawierający: 

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) metody pracy z uczniem; 

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych, 

5) działania wspierające rodziców ucznia; 

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

32. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań 

wspierających dla tych uczniów. 

33. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na 

podstawie ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły, form, sposobów i okresu udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne 
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formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w 

zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w 

tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia. 

34. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 

1) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej — po zakończeniu jej udzielania; 

2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym — przed 

opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły na kolejny rok szkolny. 

35. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku 

klas terapeutycznych – na wniosek wychowawcy klasy, zespół dokonuje oceny efektywności 

tych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora 

przedszkola lub szkoły okresu udzielania danej formy pomocy. 

36. Dokonując oceny,  zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w 

tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno--

pedagogicznej. 

37. Na podstawie oceny, dyrektor przedszkola lub szkoły decyduje o wcześniejszym 

zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

38. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

39. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

40. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu. 

41. Rodzice ucznia są mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. 

42. O terminie spotkania zespołu dyrektor przedszkola, szkoły informuje rodziców ucznia w 

sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. 

43. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć; 

1) na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

2) na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, 

logopeda lub inny specjalista. 

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

poruszanych na spotkaniu zespołu. 

45. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karty nie zakłada się dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

1. Karta zawiera: 
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1) imię (  imiona ) i nazwisko ucznia 

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń 

uczęszcza 

3) informację dotyczącą: 

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- z podaniem numeru i 

daty wydania orzeczenia lub opinii. 

b) Potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku 

przeprowadzonych działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowania 

sposobów ich zaspokojenia. 

4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

6) ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane 

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

8) terminy spotkań zespołu 

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu 

46. Informację, o której mowa w pkt. 6 wpisuje do karty dyrektor szkoły oraz umieszcza datę 

i podpis. 

47. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi szkoły. 

48. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w 

przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji. 

49. Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia 

szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły rodzice 

ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji, o której mowa 

w pkt.1 pozostaje kopia karty. 

50. Za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, do której uczeń 

uczęszczał przekazuje kopię karty do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń 

został przyjęty. 

51. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli 
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Rozdział VIII. ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE 

§ 30 

 

Kompetencje dyrektora szkoły 

1) Zespołem kieruje dyrektor. 

2) Dyrektor Zespołu jest dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

3) Dyrektor powołuje wicedyrektora, który podczas nieobecności dyrektora pełni wszystkie 

obowiązki. 

4) Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Dyrektora określają odrębne przepisy. 

 

§ 31 

 

1. Do zadań dyrektora należy:  

1) kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków 

do  harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działanie prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, 

5) zarządzanie budżetem szkoły, 

6) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

7) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę,  

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych 

 

§ 32 

 

1. Kompetencje dyrektora jako wykonawcy zadań administracyjnych. 

Dyrektor wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji 

administracyjnych na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych w szczególności: 

1) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi  

2) Przyznaje nagrody, wymierza kary pracownikom Zespołu. 

3) Wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom Zespołu. 

4) Dokonuje oceny pracy nauczycieli. 

5) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje stosowne decyzje w zakresie: 

a) zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, i przeprowadzanie 

egzaminu klasyfikacyjnego, 

b) odroczenia obowiązku szkolnego, 

c) zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, nauki drugiego 

języka obcego na czas określony zgodnie z właściwymi przepisami,  

6) Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów. 

7) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 
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8) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9) Realizuje pozostałe zadania wynikające z przepisów oraz wydaje stosowne decyzje. 

10) Reprezentuje zespół na zewnątrz. 

2. Kompetencje dyrektora jako kierownika jednostki oświatowej 

samorządu  gminnego: 

1) opracowuje arkusz organizacyjny, 

2) zatwierdza programy nauczania, 

3) planuje szkolny program nauczania, organizuje pracę szkoły i kieruje jej 

działalnością, 

4) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i jest 

odpowiedzialny  za prawidłowe ich wykorzystanie – dba o powierzone mienie, 

6) zapewnia bieżącą informację o aktualnych problemach oświatowych i 

obowiązujących przepisach . 

3. Kompetencje dyrektora jako kierownika sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

działalnością nauczycieli  i   wychowawców: 

1) opracowuje wewnątrzszkolny plan sprawowania nadzoru pedagogicznego, 

2) diagnozuje i ocenia efekty pracy nauczycieli, przeprowadzając mierzenie jakości pracy 

zgodnie z rocznym planem pracy szkoły, 

3) stwarza warunki do realizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

4) projektuje programy jakościowego rozwoju szkoły podstawowej i gimnazjum, 

uwzględniając wyniki nadzoru pedagogicznego, 

5) inspiruje i wspomaga nauczycieli w wykonywaniu zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych szkoły podstawowej i gimnazjum, 

6) tworzy warunki do wprowadzania innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, 

7) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych 

oraz ustalenia ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zachowania, gdy zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami, 

8) jest członkiem komisji oceniającej dorobek nauczycieli  na poszczególne szczeble 

awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Kompetencje dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej: 

1) realizuje jej uchwały i sprawuje nadzór nad radą  pedagogiczną w   zakresie 

przestrzegania przez nią prawa, 

2) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, 

3) przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski ze sprawowanego 

nadzoru, 

4) stwarza warunki do prawidłowej i terminowej realizacji wniosków. 

 

§ 33 

 

Dyrektor Zespołu jako sprawujący nadzór pedagogiczny w wykonywaniu zadań współpracuje z 

radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. 
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§ 34 

 

Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami zespołu. 

§ 35 

 

1. Kompetencje Rady Pedagogicznej 

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem powołanym w Zespole Szkół. Członkami 

rady są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.  

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. 

3) Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania. 

4) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

5) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

6) Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zachowania tajemnicy spraw 

poruszanych na zebraniach Rad Pedagogicznych. 

2. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna 

1) przygotowuje projekt statutu i jego zmiany, 

2) ustala regulamin swojej działalności, 

3) uchwala program wychowawczy i program profilaktyki 

4) opiniuje wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, 

5) zatwierdza plany pracy szkoły, 

6) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji  i promocji uczniów, 

7) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów, pedagogicznych w szkole,  

8) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

9) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów 

10) wyraża zgodę na przystąpienie ucznia nieklasyfikowanego do egzaminu 

klasyfikacyjnego, 

11) postanawia o promowaniu – w ciągu roku szkolnego – ucznia klasy I lub II  szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej, 

12) wyraża zgodę do przystąpienia ucznia do egzaminów poprawkowych z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

13) postanawia o promowaniu do klasy programowo wyższej  ucznia szkoły podstawowej lub 

gimnazjum, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

3.  Kompetencje opiniodawcze Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna wydaje opinie w 

sprawie: 

1) powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, jeśli w konkursie nie wyłoniono kandydata lub 

jeśli do konkursu nikt się nie zgłosił, 

2) przedłużenia kadencji dyrektora szkoły, 

3) powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub innego stanowiska  kierowniczego albo 

odwołanie z tych stanowisk, 

4) wniosków dyrektora szkoły dotyczących odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli, 
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5) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

6) projektu planu finansowego szkoły, 

7) propozycji dyrektora szkoły dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych , 

wychowawczych, opiekuńczych, 

8) programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

9) aktu założycielskiego zespołu szkół, 

10) wzoru jednolitego stroju uczniowskiego – jeżeli w szkole wprowadzono obowiązek 

noszenia takich strojów, 

11) wniosków o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju na 

terenie szkoły, 

12) określenia sytuacji, gdy od uczniów nie wymaga się noszenia jednolitych strojów, 

13) określenia średniej ocen kandydata do stypendium za wyniki w nauce, 

14) przyznania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w ramach środków 

przyznanych szkole na ten cel przez organ prowadzący i uwzględnionych w budżecie szkoły. 

15) ustala z dyrektorem szkoły, które dni wypadające między dniami świątecznymi są wolne 

od pracy, 

16) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od 

oceny nauczyciela i przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej powołanej w celu 

wyłonienia spośród kandydatów dyrektora szkoły;  

 

§ 36 

 

1. Rada Pedagogiczna występuje z wnioskami o: 

1) Wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitych strojów na 

terenie szkoły, 

2) Odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.  

 

§ 37 

 

Dyrektor Zespołu może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w 

innej sprawie. 

§ 38 

 

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący  oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

 § 39 

1. Rada Rodziców 

1) Rada Rodziców Zespołu Szkół w Przytułach, która reprezentuje ogół rodziców 

uczniów. 
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2) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach. 

2. Skład rady rodziców 

1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, 

2) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 

szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb 

przeprowadzania wyborów do prezydium. 

3. Kompetencje rady rodziców 

1) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, 

2) działanie na rzecz stałej poprawy bazy szkoły, 

3) współuczestniczenie w opracowywaniu programu wychowawczego i profilaktycznego 

szkoły, 

4) delegowanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły 

podstawowej i gimnazjum, 

5) przekazywanie organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy szkoły. 

6) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowany do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 

7) uchwalenie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

8) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

9) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły, 

10) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów wychowawczych i 

profilaktycznych, 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. 

§ 40 

 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły – rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

§ 41 

W przypadku, jeśli rada rodziców nie zostanie powołana jej funkcję pełni rada pedagogiczna. 

§ 42 

1. Samorząd Uczniowski  

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie zespołu. 
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2. Zasady wybieranie i działania organów samorządowych określa regulamin przyjęty przez 

kolejne Rady Samorządu Uczniowskiego, które zastają wyłonione w wyniku głosowania 

równego, tajnego i powszechnego. 

3. Rada Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego może przedstawić Dyrektorowi szkoły, Radzie 

Pedagogicznej, oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, szczególnie takich jaki: 

a) prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa pobytu w szkole, 

b) prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej oraz 

psychicznej, 

c) prawo do poszanowania godności własnej i zapewnienie dyskrecji w sprawach 

osobistych i rodzinnych, 

d) prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań jeżeli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

e) prawo do swobody wyznania religijnego, 

f) prawo do zapoznania się z programem nauczania- z jego treścią, celem, 

stawianym wymaganiom, 

g) prawo do jawnej, umotywowanej, sprawiedliwej oraz systematycznej oceny 

postępów w nauce zgodnej z WZO, 

h) prawo do jawnej, umotywowanej, oceny zachowania w toku właściwego 

postępowania zgodnego z WZO, 

i) prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiającego zachowania 

właściwych propozycji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania 

i zaspokojenia własnych potrzeb i zainteresowań,  

j) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

k) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodne z potrzebami i możliwościami organizującymi szkoły w 

porozumieniu zgody z Dyrektorem placówki, 

l) prawo do zgłaszania nauczycielom, szczególnie opiekunom S.U. problemów 

budzących szczególne zainteresowania z prośbą o wyjaśnienie ich i pomocy w 

rozwiązaniu, 

m) prawo do uzyskania dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach 

uzgodnionych z nauczycielem i zgodnymi z zapisami WZO, zwłaszcza, jeżeli 

uczeń napotkał trudności w opanowaniu umiejętności, 

n) prawo do indywidualnego lub zespołowego uczestnictwa w imprezach 

pozalekcyjnych, 

o) prawo do wszelkiej pomocy materialnej oraz psychologiczno- pedagogicznej, 

jaką dysponuje szkoła, 

p) prawo do zgłoszenia opiekunom Samorządu, wychowawcy klasy, władzom 

szkoły oraz nauczycielom uwag, wniosków i postulatów dotyczących spraw 

uczniów, 

q) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu, który 

a. uczestniczy we wszystkich pracach samorządu 

b. koordynuje jego działalność i jest jego doradcą 

c. czuwa nad całokształtem pracy Samorządu 
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d. nadzoruje dokumentację rozliczeń finansowych, 

e. opracowuje, aktualizuje i kontroluje dokumentację Samorządu 

projektowaną przez jego członków,  

5. Samorząd Uczniowski funkcjonuje według ustalonego regulaminu. 

6. Opiekun Samorządu Uczniowskiego pełni jednocześnie w szkole funkcję Rzecznika 

Praw Ucznia, który wyjaśnia sprawy sporne między nauczycielem a uczniem w 

przypadkach, gdy: 

a) wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są 

skuteczne, 

b) sprawa naruszająca prawa uczniów przedstawiona przez przewodniczącego Samorządu 

Klasowego nie została rozstrzygnięta, 

c) sprawa zgłoszona przez bezpośrednio zainteresowanego nie odniosła skutku  

7. Rzecznik wyjaśnia problem z nauczycielami, a w wypadku braku rozwiązania zwraca się 

do Dyrektora Szkoły.  

8. Rzecznik może zajmować stanowisko w przypadku kary wymierzonej uczniowi za jego 

zachowanie lub inne przewinienia 

9. Rzecznik ma prawo interweniować w przypadkach naruszenia przez nauczyciela prawa 

ucznia do wcześniejszej informacji o przeprowadzanych pracach klasowych, 

sprawdzianach itp. 

 

§ 43 

                   Współdziałanie organów szkoły i sposoby rozwiązywania konfliktów 

 

1) Podstawową zasadą obowiązującą w szkole jest rozdział kompetencji pomiędzy 

wymienione w statucie organy szkoły, przy czym w ramach kompetencji stanowiących 

rady pedagogicznej, pozostają wszystkie sprawy dotyczące procesu dydaktycznego. 

2) Zasady porozumiewania się poszczególnych organów szkoły: 

a. dyrektor – rada pedagogiczna 

a) wspólne narady w ramach spotkań szkoleniowych, 

b) wspólne dopracowanie optymalnych rozwiązań dydaktycznych w ramach prac 

komisji przedmiotowych, problemowo-zadaniowych i wychowawczych, 

c) przekazywanie bieżących informacji i zarządzeń przez wywieszanie komunikatów na 

tablicy ogłoszeń, 

d) wstępne rozmowy instruktażowe z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w szkole. 

b. rada pedagogiczna – samorząd uczniowski – rada rodziców 

a) zebranie RSU z ewentualnie zaproszonym nauczycielem, z którym kontakt aktualnie 

jest niezbędny, 

b) udział przedstawicieli RSU w spotkaniach z rodzicami i radą pedagogiczną, 

c) indywidualne kontakty uczniów z nauczycielami w obecności rodziców, 

d) udział rodziców w radach pedagogicznych, na lekcjach oraz imprezach szkolnych i 

klasowych po zaproszeniu przez nauczyciela organizującego daną uroczystość, 
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e) stworzenie możliwości spotkań towarzyskich nauczycieli, rodziców, uczniów i 

zaproszonych gości, np. Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia. 

 

Rozdział IX. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

§ 44 

1. Postanowienie ogólne. 

1) W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  i obsługi. 

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

3) Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1 zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły, 

kierując się: 

a) odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami, 

b) realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły, 

c) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno – moralną. 

4) Dyrektor szkoły zapoznaje pracowników zatrudnionych na określonym stanowisku z 

zakresem czynności. Fakt ten pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na 

załączniku dołączonym do umowy lub adnotacją zamieszczoną w treści umowy.  

 

 

§ 45 

1. Zadania nauczycieli. 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

 

§ 46 

 

1. Zakresy zadań nauczyciela: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego: 

a) realizacja programu kształcenia w powierzonych przedmiotach, klasach, zespołach 

osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły, 

b) decyzja w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, programów, podręczników i 

środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, 

c) jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub 

zespołu, 

a) decyzja o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów, 

3) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny: 

a) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, 

b)  wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły, 

c) odpowiedzialność za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły 

przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i 

zabezpieczenia, 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
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5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów: 

6)  wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów, 

7) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów, 

8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej: 

9) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole 

i przez instytucje wspomagające szkołę, 

10) prowadzenie prawidłowo dokumentacji zajęć edukacyjnych. 

2. Obowiązki nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

1) zajęcia z uczniami prowadzone są wyłącznie przez nauczyciela lub inną osobę 

upoważnioną przez dyrektora szkoły, 

2) przed rozpoczęciem zajęć w sali lekcyjnej każdy nauczyciel ma obowiązek 

skontrolowania miejsca, w którym będzie prowadzić zajęcia pod kątem ewentualnych 

zagrożeń bezpieczeństwa uczniów, 

3) w przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa (np. niezabezpieczone gniazda 

elektryczne, stłuczona szyba) należy powiadomić dyrektora szkoły, 

4) nauczyciel rozpoczyna zajęcia od sprawdzenia obecności uczniów. W przypadku nagłej, 

nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia podczas kolejnej lekcji, powiadamia dyrekcję i 

rodziców ucznia, 

5) do najważniejszych obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w salach lekcyjnych 

o zwiększonym ryzyku wypadków (sala gimnastyczna, boisko, plac zabaw, sala 

komputerowa) należy: 

a) opracowanie regulaminu pracowni i zapoznanie z nim wszystkich uczniów na 

pierwszych zajęciach ( fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym), 

b)  prowadzenie pokazu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczniów, 

c) rozpoczynanie każdych ćwiczeń od krótkiego, przypominającego instruktażu w 

zakresie związanym z bezpiecznym wykonywaniem prac (posługiwanie się 

drobnym sprzętem, obsługa maszyn i urządzeń), 

d)  sprawne prowadzenie zajęć w sposób gwarantujący utrzymanie dyscypliny 

uczniów, 

e) systematyczne sprawdzanie stanu i kompletności sprzętu ppoż. oraz apteczek I 

pomocy, 

f) dopilnowanie, aby po zakończeniu zajęć uczniowie wykonali niezbędne prace 

porządkowe, przywracające pierwotny stan sali – pracowni, 

 

6) podczas prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno - 

sportowych  prowadzonych w sali gimnastycznej, na boisku itp. nauczyciele 

zobowiązani są do: 
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g) uświadomienia uczniom i ich rodzicom konieczności systematycznej kontroli 

lekarskiej i zgłaszania wszelkich dolegliwości ( poprzez zaświadczenia lekarskie), 

mogących mieć wpływ na sprawność i wydolność organizmu, 

h) zapewnienie opieki nad uczniami przygotowującymi się do zajęć, 

i) objęcie opieką uczniów niećwiczących, 

j) dbałości o dobrą organizację i utrzymanie dyscypliny podczas zajęć, 

k)  sprawdzenia obecności uczniów oraz obowiązującego stroju i obuwia, 

l)  wyjaśnienia celu i zasad obowiązujących podczas zajęć, 

m) poprzedzenia ćwiczeń odpowiednią rozgrzewką, 

n)  skontrolowania sprawności sprzętu i urządzeń sportowych, 

o)  usunięcia z sali i obiektu terenowego sprzętu ruchomego, który nie jest 

wykorzystywany podczas zajęć, 

p) asekurowanie uczniów ćwiczących na przyrządach, 

q) zabezpieczenia sprzętu przeznaczonego na zajęcia, który może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia uczniów np. kule, dyski, ciężarki, 

r) unormowania regulaminem zasad korzystania z sali gimnastycznej, boiska i 

sprzętu sportowego oraz zapoznanie z nim uczniów na pierwszych zajęciach i 

odnotowanie tego faktu w dziennikach. 

1. Obowiązki wychowawcy klasy. 

1) Dyrektor szkoły powierza każdą klasę szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

uczących w tej szkole nauczycielowi. 

2) Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by 

wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami  przez cały cykl kształcenia. 

3) Wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej klasy do  chwili ukończenia 

przez uczniów nauki w danym cyklu  edukacyjnym, chyba że rada rodziców złoży 

uzasadniony wniosek  do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam 

nauczyciel  wniesie stosowną prośbę o zmianę. 

4) Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a 

w szczególności: 

a) przygotowanie programu wychowawczego z uwzględnieniem możliwości 

umysłowych uczniów i uwarunkowań społecznych, 

b) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie   konfliktów w zespole 

uczniów a innymi członkami społeczności szkolnej, 

e) reprezentowanie postawy etyczno – moralnej, która będzie wzorem dla jego 

wychowanków. W tym zakresie wychowawcy powinni: 

a. być wzorem osobowym ucznia, 

b. podejmować działania zmierzające do integracji zespołu klasowego, 

c. znać środowisko rodzinne uczniów, 

d. zdiagnozować potrzeby i oczekiwania uczniów i otoczyć opieką wymagających 

szczególniej troski, 

e. dbać o klimat i atmosferę w klasie, 

f. uczyć szacunku dla wspólnego dobra, 
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g. kształtować postawę odpowiedzialności za siebie i wobec innych, 

h. reprezentować prawa ucznia i stworzyć warunki dla ich przestrzegania, 

i. systematycznie kontrolować frekwencję i uzyskanie oceny szkolne przez 

poszczególnych uczniów w przypadkach koniecznych wspólnie analizować, 

j. organizować w sytuacjach koniecznych pomoc specjalistyczną i materialną, 

k. organizować wybór samorządu klasowego i trójki klasowej rodziców, 

l. wspólnie z rodzicami organizować imprezy klasowe, szkolne i pozaszkolne, 

m. organizować spotkania indywidualne z rodzicami, spotkania, z przedstawicielami 

rodziców oraz spotkania rodziców i uczniów swojej klasy, 

n. szczególną troską otoczyć lub organizować opiekę rodzinom zastępczym i 

zagrożonym, 

o. współpracować z rodzicami i wspomagać ich w procesie pracy wychowawczej, 

p. przygotowywać wychowanka do rozwiązywania życiowych problemów, 

q.  otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka 

5) Wychowawca w celu realizacji zadań stosuje szczegółowe formy i metody pracy 

odpowiednie do wieku wychowanków, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych:. 

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

rozwijające i integrujące zespół  uczniowski, 

7) Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach 

wychowawczych.       

8) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z innymi  i 

koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym 

potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 

szczególnie  uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami). 

9) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w 

działaniach    wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w  swoich 

działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy szkoły. 

10) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także organizuje różne 

formy udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

11) Optymalna ilość spotkań z rodzicami, wywiadów, ankiet będzie określona   w programie 

wychowawczym szkoły. 

12) Wychowawca w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej  i 

metodycznej pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno- pedagogicznej, innych 

placówek, instytucji oświatowych i naukowych. Szczególne formy opieki należy 

zapewnić początkującym nauczycielom – wychowawcom. 

13) Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej 

klasy, tj. dziennik, arkusz ocen i świadectwa szkolne. 

14) Wychowawca klasy na zlecenie dyrektora szkoły realizuje ponadto inne, bardziej 

szczegółowe zadania, np. prowadzenie dokumentacji klasy, składa sprawozdanie z 

przebiegu efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami i specjalistami.  
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2. Obowiązki pracowników pedagogicznych w zakresie bhp.  

 

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do: 

1) pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem przed lekcjami oraz 

podczas przerw międzylekcyjnych w miejscach zapewniających dobrą widoczność 

powierzonego terenu, korytarza itp. W czasie dyżuru, który trwa od dzwonka 

kończącego lekcję do dzwonka kończącego przerwę, nauczyciel: 

a) aktywnie nadzoruje wyznaczony mu obszar, w przypadku dyżuru na 

korytarzu – obejmuje on także toalety szkolne.  

b) nie prowadzi rozmów z innymi pracownikami, uczniami i rodzicami.  

c) nadzoruje dyscyplinę uczniów.  

d) zapobiega sytuacjom mogącym stanowić zagrożenie dla życia lub 

zdrowia uczniów. 

e) pilnuje, aby na teren szkoły nie dostała się osoba postronna.  

f) dba o czystość.  

g) zapobiega niszczeniu mienia szkolnego.  

h) w przypadku zaistnienia zdarzenia skutkującego zniszczeniem mienia 

szkolnego lub mającego negatywny wpływ na zdrowie uczniów, nauczyciel jest 

zobowiązany do: zabezpieczenia miejsca zdarzenia, udzielenia pierwszej pomocy 

osobie poszkodowanej, powiadomienia dyrekcji szkoły o zaistniałym zdarzeniu 

i) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dyżurze jest 

całkowicie odpowiedzialny za wszystkie zdarzenia zaistniałe w tym czasie.  

2) przeprowadzenia pogadanek przed każdymi feriami, wakacjami, dłuższymi przerwami w 

zajęciach na temat zachowania bezpieczeństwa na drogach, w miejscach publicznych, 

kąpieliskach itp. 

3) odpowiedniego zorganizowania, zachowania przepisów bhp i osobistego nadzoru w 

przypadku wykonywania wszelkiego rodzaju prac na rzecz szkoły, 

4) punktualnego rozpoczynania zajęć, 

5) prowadzenia różnorodnych form zajęć ( również na godzinach wychowawczych) w celu 

zaznajomienia uczniów z zasadami zachowania się w razie pożaru, nagłych wypadków, 

udzielania pierwszej pomocy itp. 

6) zapoznania z planem ewakuacji szkoły i oznaczeniem dróg ewakuacyjnych. 

7) wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia w czasie każdej przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie zajęć, 

8) niepozostawiania dzieci w czasie zajęć bez nadzoru. W czasie zawodów sportowych 

organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki 

osób do tego upoważnionych, 

9) umożliwienia uczniom przebywania w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu, 

jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, 

10) nierozpoczynania zajęć jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w którym mają 

być prowadzone zajęcia stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa, 

11) niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób powierzonych 

opiece szkoły lub placówki, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie 

zajęć.  
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12) odbycia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szczególności prowadzący 

zajęcia wychowania fizycznego, 

13) zapewnienia właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy uczniom biorących 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą mieć miejsce po zaopatrzeniu 

uczniów w odpowiednie do wykonywanych prac w urządzenia, sprzęt i środki ochrony 

indywidualnej, 

14) zaznajomienia uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach z zasadami i 

metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu 

czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć, może nastąpić po sprawdzeniu i 

upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan urządzeń technicznych, instalacji 

elektrycznej i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają 

zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.  

15) zapewnienia poszkodowanemu uczniowi, który uległ wypadkowi opiekę, w 

szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając 

pierwszej pomocy, 

16) podjęcia czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku, 

17) udziału w pracach zespołu powypadkowego, 

18) przeszkolenia w zakresie bhp 

 

 

§ 47 

 

1.  Zadania zespołów przedmiotowych, wychowawczych lub innych problemowo – 

zadaniowych 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także 

uzgadnianie decyzji   dotyczących wyboru  programów nauczania i podręczników, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania,  

3) organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne   opiniowanie  przygotowanych  w  szkole  innowacyjnych    i   

eksperymentalnych autorskich programów nauczania.  

6) inne działania zgodne z przyjętym planem pracy lub wynikające z potrzeb szkoły. 

2. W szkole powołane są następujące zespoły: 

1)  Zespoły wychowawczo-profilaktyczne: 

a) zespół wychowawców klas szkoły podstawowej 

b) zespół wychowawców klas I – III gimnazjum 

2)  Zespoły przedmiotowe 

a) zespół humanistyczny ( język polski, historia, religia, muzyka, plastyka) 
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b) zespół matematyczno – przyrodniczy (biologia, przyroda, chemia, fizyka, matematyka, 

technika, geografia) 

c) zespół nauczycieli języków obcych (język angielski, język niemiecki) 

d) zespół nauczycieli wychowania fizycznego (wychowanie fizyczne) 

3) Zespoły problemowo – zadaniowe. 

a) zespół do spraw programu wychowawczego, 

b) zespół do spraw programu profilaktycznego, 

c) zespół do spraw planu zajęć, 

d) zespół do prowadzenia kroniki, 

e) zespół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej, 

f) inne według potrzeb. 

4) Każdy zespół wybiera spośród nauczycieli należących do tego zespołu 

przewodniczącego. 

5) Praca zespołów jest zorganizowana i dokumentowana, za dokumentację odpowiada 

przewodniczący. 

§ 47A. 

  

1.  Zadania pedagoga szkolnego. 

1) Pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz 

analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez 

obserwację  zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmów indywidualnych z klasą , 

analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, porady 

wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i 

interesujące młodzież. 

2) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w 

tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów. 

3) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów. 

4) Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i 

procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz 

współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia 

materialnego. 



 

 

42 

 

6) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z innymi poradniami 

specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w 

zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach. 

7) Współdziałanie z organizacjami szkoły, policji, sądami w przypadkach wykroczeń 

uczniów ( naruszenie regulaminu szkoły lub prawa ). 

8) Prowadzenie dokumentacji , tj. dziennika pedagoga oraz teczek prowadzonych badań i 

czynności uzupełniających. 

9) Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

i samokształcenia. 

§ 48 

 

1.Zadania nauczyciela logopedy. 

W szkole w miarę posiadanych środków finansowych, zatrudniony jest nauczyciel logopeda. 

Do zadań logopedy należy: 

1) Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma. 

2) Diagnozowanie logopedyczne oraz- odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej poszczególny uczniom z trudnościami w uczeniu się , we 

współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, 

3) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od 

rozpoznanych potrzeb, 

4) Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

5) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

6) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia. 

7) Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły 

 

§ 49 

 

1. Cele działania szkolnego doradcy zawodowego 

1) Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia oraz 

opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjno-zawodowej. 

2) Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: 

a) bezrobocie 

b) problemy zdrowotne 

c) adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. 

3) Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. 

4) Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach 
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lekcji przedmiotowych. 

5) Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i 

zawodowy ucznia. 

 

2. Zadania szkolnego doradcy zawodowego 

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

3) Wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom ) źródeł 

dodatkowej , rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i 

światowym na temat:  

a) rynku pracy, 

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, 

c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, 

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym, 

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i 

niedostosowaniem społecznym, 

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych, 

1) Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom. 

2) Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i 

podjęcia roli zawodowej 

3) Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-zawodowych i urzędach pracy, lekarzy itp. 

4) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przesz szkołę. 

5) Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z 

uczniami itp. 

6) Współpraca  z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

7) Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań przygotowujących uczniów 

do wyboru drogi zawodowej zawartych w programie wychowawczym szkoły. 
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8) Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji. 

9) Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji ( Internet, CD, 

wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. 

10) Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: 

a) kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

b) psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji 

zrzeszających pracodawców itp. 

11. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza 

nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

§ 50 

 

1. Kompetencje i zakres zadań sekretarza 

Sekretarz podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół w Przytułach. Drobne prace, 

które mogą być zlecone sekretarzowi przez innych współpracowników pedagogicznych czy 

pracowników  obsługi powinny być konsultowane z dyrektorem szkoły.  

1)  Głównym zadaniem sekretariatu jest odciążenie od drobniejszych spraw dyrektora 

jednostki. Sekretariat zajmuje się sprawami administracyjnymi, biurowymi, technicznymi, 

usługowymi. Komórka ta ma charakter usługowy. 

2)  Sekretarka/sekretarz w relacjach interpersonalnych jest miła/miły, 

zorganizowana/zorganizowany, kompetentna/kompetentny, potrafi utrzymać dobre relacje 

ze współpracownikami, nie łamiąc tajemnicy służbowej. Sprawy omawiane  z petentami 

muszą być przekazywane tylko dyrektorowi, bez komentowania rozmów klientów, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na utrzymywanie zaufania przełożonego. 

3)  Podstawowe zalety  sekretarki/sekretarza: 

a) kreowanie i podtrzymywanie pozytywnych stosunków interpersonalnych, 

b) twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 

c) obowiązkowość, sumienność, punktualność, zmysł organizacyjny, 

d) lojalność w stosunku do przełożonego i współpracowników, 

e) kultura osobista i odpowiednia prezentacja, 

f) dyskrecja, dyplomacja, takt i opanowanie, odporność na stres, 

g) dobra pamięć, koncentracja i podzielność uwagi, 

h) pewność siebie, dyspozycyjność. 
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4)  Do głównych zadań sekretarki/sekretarza należą: 

a) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, 

b) wykonywanie prac administracyjno – biurowych, 

c) przyjmowanie interesantów i załatwianie ich niektórych spraw, 

d) prowadzenie korespondencji według zaleceń dyrektora , 

e) przyjmowanie, segregowanie i przekazywanie korespondencji, 

f) redagowanie krótkich pism, przepisywanie komputerowe, 

g) przegląd poczty elektronicznej i korespondencji pocztowej oraz informowanie 

dyrektora o załatwianiu spraw według ich pilności, 

h) obsługa urządzeń biurowych, 

i) zapisywanie pism dyktowanych przez przełożonego, 

j) uczestniczenie w planowaniu prac dyrektora (według zaleceń przełożonego), 

k) przyjmowanie telefonów, 

l) prowadzenie kontroli  terminów (pamiętanie o terminach spraw do załatwienia; 

zapisywanie w terminarzach i sprawdzanie na bieżąco), 

m) terminy rozmów z klientami,  

n) daty spotkań, konferencji, narad 

o) gromadzenie informacji o spotkaniach 

p) przyjmowanie klientów z wysoką kulturą osobistą, uprzejmością, taktem, 

życzliwością do petenta, z zainteresowaniem sprawami , z którymi przychodzą do 

sekretariatu klienci. 

q) umawianie spotkania dyrektora z klientem na określony dzień i godzinę, 

r) zaproponowanie czekającemu klientowi  coś do picia, poczytania, 

s) wprowadzenie gościa do gabinetu przełożonego i przedstawienie go szefowi, 

t) odbieranie i wykonywanie telefonów 

u) przestrzeganie w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności 

klasyfikacji akt spraw zgodnie z ramowymi ustaleniami podanymi przez Kuratorium.  

v) prowadzenie na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumentów takich jak: księga 

uczniów, ewidencji, księgi inwentarzowe i inne.  
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w) przed wymeldowaniem dziecka ze szkoły uzyskanie potwierdzenia rozliczenia się z 

majątkiem  szkoły, biblioteki.  

x) wyrabianie legitymacji szkolnych lub ich prolongata w terminie.  

y) dokonywanie zapisów dzieci do przedszkola i  klas pierwszych.  

z) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i listy obecności pracowników oraz 

prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Zespołu Szkół w Przytułach  

aa) zaopatrywanie szkoły w dzienniki lekcyjne i dzienniki kół zainteresowań, druki 

specjalne oraz druki powszechnego użytku.  

bb) przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie 

tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego 

zarachowania oraz prowadzenie archiwum szkolnego.  

 

§ 51 

 

1. Zadania i zakres obowiązków sprzątaczki 

 

Sprzątaczka podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Do bezpośrednich obowiązków 

sprzątaczki należy: 

1) Dbanie o czystość  w przydzielonym rejonie szkoły, które mogą być zmieniane w 

wypadku konieczności. 

2) Opróżnianie  koszy i segregacja śmieci. 

3) Sprzątanie raz w tygodniu miejsc trudnodostępnych. 

4) Codzienne przecieranie wilgotną szmatką biurek, ławek i krzesełek w klasach. 

5) Wietrzenie sprzątanych pomieszczeń. 

6) Zmiatanie podłóg i mycie wodą z dodatkiem środków czyszczących według zaleceń 

dyrektora. 

7) Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych. 

8) Przecieranie parapetów i regałów, drewnianych gablot, lamperii olejnych, obrazów, ram 

okiennych oraz innych elementów chłonących kurz raz w tygodniu i w miarę zaistniałych 

potrzeb odsuwanie ruchomych przedmiotów i mebli. 

9) Kontrolowanie stanu wilgotności  kwiatów w salach szkolnych, ich okresowa pielęgnacja 

ulistnienia. 

10) Utrzymywanie w czystości sprzętów, okien, drzwi, lamperii, glazury, terakoty, podłogi w 

sali gimnastycznej. 

11) Przeprowadzanie dezynfekcji urządzeń sanitarno – higienicznych, usuwanie pajęczyn, 

czyszczenie wycieraczek. 
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12) Po sprzątnięciu zamykanie okien, drzwi, zakręcanie kranów, wygaszenie oświetlenia.  

13) Mycie okien w czasie ferii letnich i zimowych oraz w miarę potrzeb. 

14) Dbanie o czystość  wejścia do szkoły. 

15) Sprzątanie i porządkowanie na polecenie dyrektora i w godzinach pracy pomieszczeń po 

remontach i malowaniu oraz porządkowanie innych niż w przydzielonym rejonie 

pomieszczeń szkolnych. 

16) Zgłaszanie konserwatorowi i wpisanie do zeszytu prac konserwatorskich zauważonych 

usterek, uszkodzeń, nieprawidłowości  oraz braków w środkach czystości w celu ich 

uzupełnienia. 

17) Prowadzenie dziennika pracy, w którym dokonywane są zapisy dotyczące czasu pracy i 

rodzaju prac wykonywanych w ciągu każdego dnia. 

18) Dbanie o powierzony sprzęt, zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą 

19) Bezwzględne przestrzegania godzin pracy według ustalonego przez dyrektora grafiku. 

20) Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci.  

21) Inne prace wynikające z bieżących potrzeb szkoły polecone przez dyrektora. 

 

§ 52 

 

1. Zakres zadań konserwatora w Zespole Szkół  

Konserwator podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Do podstawowych obowiązków 

konserwatora należy usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz nadzorowanie sprawności 

technicznej obiektu, tzn. dbanie o: 

1) Bezpieczny stan sieci elektrycznej, wyłączników, gniazd, puszek rozdzielczych, lamp i 

innych odbiorników, 

2) Sprawny stan instalacji wodno – kanalizacyjnej i grzewczej w granicach możliwości 

technicznych, 

3) Sprawny stan drzwi, okien, ich zamknięć i okuć oraz wymiana zniszczonych 

elementów, 

4) Malowanie pomieszczeń szkolnych oraz wykonywanie prostych prac glazurniczych. 

5) Dysponowanie  kluczami do wszystkich pomieszczeń i dbanie o ich stan. 

6) Naprawianie i konserwowanie sprzętu gospodarczego i pomocy dydaktycznych oraz 

mebli szkolnych. 
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7) Na bieżąco naprawianie uszkodzonych elementów w budynku szkolnym, mocowanie 

gablot, haków, tablic szkolnych. 

8) Wykonywanie drobnych prac stolarskich. 

9) Codzienne samodzielne przeglądanie stanu technicznego placówki. 

10) Dokonywanie z dyrektorem systematycznych przeglądów obiektów. 

11) Wykonywanie napraw zgłoszonych w „zeszycie konserwatora” znajdującym się w 

sekretariacie oraz prowadzenie tego dziennika w zakresie realizacji czasu i rodzaju 

wykonywanej pracy w ciągu każdego dnia. 

12) W okresie zimowym odśnieżanie chodników i posypywanie  ich piachem. 

13) Dbanie o estetyczny wygląd budynku szkolnego – drobne naprawy elewacji obiektu. 

14) Systematyczne wykonywanie prac na terenie zielonym szkoły (przycinanie drzew, 

krzewów, podlewanie, koszenie trawy), 

15) Dokonywanie zakupów  na potrzeby warsztatu szkolnego, ale tylko na wyraźne, 

pisemne zlecenie dyrektora. 

16)  Informowanie dyrektora o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach, które muszą 

ulec naprawie według zapisów w zeszycie, ale i według własnych spostrzeżeń. 

17) Dbanie o powierzony sprzęt, jego stan techniczny, zabezpieczenie go przed 

zniszczeniem i kradzieżą 

18) Bezwzględne przestrzegania godzin pracy według ustalonego przez dyrektora grafiku. 

19) Dyspozycyjność w sytuacjach alarmujących, np. awaria sieci wodno – kanalizacyjnej,  

20) Utrzymywanie ładu i porządku w kotłowni, systematyczne kontrolowanie stanu pomp , 

21) Realizowanie zadań i celów wynikających z funkcjonowania Zespołu Szkół w 

Przytułach. 

22) Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego.  

23) Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi) i 

drewnianych – drzwi, ławki itp.  

24) Wymiana szyb w razie potrzeby.  

25) Konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych.  

26) Dorabianie i oznaczanie kluczy.  

27) Wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych.  

28) Naprawa urządzeń sanitarno – kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.  

29) Naprawa i wymiana uchwytów okiennych, uszczelnianie okien.  

30) Wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych i 

pozostałych pomieszczeń, odnotowanych w zeszycie napraw konserwatorskich. 

31) Dokonywanie przeglądu sprzętu p.poż.  
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32) Sprawowanie opieki nad obiektem w okresie ferii szkolnych.  

33) Koszenie trawników szkolnych.  

34) Drobne naprawy dachu, instalacji odgromowej i rynien.  

35) Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.  

36) Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.  

37) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez 

dyrektora szkoły.  

38) Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.  

 

Rozdział X. UCZEŃ W SZKOLE 

§ 53 

 

1. Obowiązki  szkoły  wobec  uczniów 

1) Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:  

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 

zrozumieniem 

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia 

c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści 

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

(przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych,  przestrzennych itp.) 

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego 

f) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie 

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego 

h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej.  

2) W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywane 

wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach 

współczesnego świata.  

3) Nauczyciele tworzą uczniom warunki do: 

a)  nabywania następujących umiejętności planowania, organizowania i oceniania 

własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności 

b)  skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania 

się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień 

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm 

d) rozwiązywania problemów w sposób twórczy 
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e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 

f) odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki oraz nabywania potrzebnych 

doświadczeń i nawyków 

g) rozwijania sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań 

h) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych. 

4) Nauczyciele, w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki 

rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:  

a) znajdowali w szkole środowisko dla wszechstronnego rozwoju osobowego 

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym, duchowym) 

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie 

prawdy, dobra i piękna w świecie 

c) mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie 

d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną 

z wolnością innych 

e) poszukiwali, odkrywali i dążyli, na drodze rzetelnej pracy, do osiągnięcia celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie 

f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie 

g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 

wyborów i  hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się 

h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli. 

 

2. Prawa ucznia 

 

§ 54 

Dziecko jest istotą ludzką i wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności.  

§ 55 

 

Przyczyna konieczności wyodrębnienia praw dziecka, według Konwencji Praw Dziecka, 

tkwi w fizycznej i psychicznej niedojrzałości dziecka. 

§ 56 
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1. Uczeń ma prawo do 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności. 

3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a 

także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób. 

5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.  

6) jawnej znajomości kryteriów oceniania. 

7) Umotywowanej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu. 

8) Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów. 

9) Powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną 

10) Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji. 

11) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. 

12) Dochodzenia swoich praw zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami. 

13) Dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia) 

2. Obowiązki ucznia 

§ 57 

 

1. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w statucie Zespołu 

zwłaszcza dotyczących: 

1) Uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz 

aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez 

niewłaściwe zachowanie; 

2) Przedstawiania w ciągu tygodnia od momentu zaistnienia przyczyny nieobecności 

pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie: 

a) zaświadczenia lekarskiego 

b) oświadczenia rodziców ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności w formie 

pisemnej lub telefonicznej 
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3) Uczeń na terenie szkoły obowiązany jest do noszenia stroju określonego w 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

4) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. 

5) Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

6) Odpowiedzialności za własne życie, higienę oraz rozwój. 

7) Szanowania dobrego imienia szkoły, dbania o honor i tradycje. 

8) Podporządkowywania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora Zespołu, rady 

pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego 

9) Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym poprzez społecznie akceptowane normy. 

3. Nagrody i wyróżnienia 

 

§ 58 

 

1.   Uczniowie nagradzani są za:      

1) postępy w nauce,   

2) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, 

3) wzorowe zachowanie na zewnątrz, 

4) wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie  oraz  reprezentowanie szkoły  na zewnątrz, 

5) systematyczną pomoc w nauce słabszym uczniom i inne pozytywne 

działania i osiągnięcia. 

6) aktywny udział w uroczystościach, imprezach szkolnych i środowiskowych 

2. Formy nagród: 

1) pochwała nauczyciela  lub  wychowawcy  wobec  klasy 

2) wyróżnienie  dyrektora  wobec  społeczności  szkolnej, 

3) nagroda rzeczowa na  koniec  roku  szkolnego  lub  w  czasie  nauki  wręczona  na  

apelu  szkolnym, 

4) list  pochwalny  dla  rodziców  uczniów  utalentowanych  i  rozwijających  swe  

uzdolnienia  w  danej  dziedzinie, 

5) wpis do  kroniki  szkolnej  za  szczególne  osiągnięcia  sportowe  i  artystyczne    

6) świadectwo z wyróżnieniem, 

7) informacja  na  gazetce  ściennej, 

 

4. Kary 

§ 59 

 

1. Jeżeli  rozmowa  wychowawcza z  uczniem  nie  przynosi  oczekiwanych  rezultatów 

szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kary: 
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1) rozmowa wychowawcza z uczniem prowadzona przez wychowawcę klasy lub 

dyrektora szkoły ( w razie potrzeby z udziałem rodziców); 

2) ustne  upomnienie ucznia  przez  wychowawcę  w  obecności  klasy;  

3) upomnienie  ucznia  wobec  całej  społeczności  szkolnej; 

4) nagana z ostrzeżeniem  wobec  całej  społeczności szkoły z jednoczesnym 

powiadomieniem rodziców   w  formie  ustnej  lub  pisemnej; 

5) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; 

6) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

7) przeniesienie do innej szkoły  na  wniosek  dyrektora  szkoły  przez  kuratora oświaty; 

8) skreślenie z listy uczniów, w przypadku dokonania przez niego przestępstwa bądź 

wykroczenia określonego kodeksem karnym lub też wielokrotnie powtarzającego się 

naruszenia dyscypliny szkolnej.  

9) Ze względu, że uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu skreślenie jest jednoznaczne 

z umieszczeniem ucznia w innej szkole bądź  ośrodku opiekuńczo – wychowawczym  

w porozumieniu z Kuratorium  Oświaty. 

 

§ 60 

 

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego działań wychowawczych. 

5. Warunki  przeniesienia  ucznia  do  innej  szkoły 

§ 61 

1. Uczeń  może  zostać  przeniesiony  do  innej  szkoły  jeżeli: 

1) Pobyt  ucznia  w  szkole  zagraża  dobru  i  bezpieczeństwu  innych  uczniów. 

2) Lekceważy  pracowników  szkoły. 

3)  Propaguje  sprzeczny  z  założeniami  szkoły  styl  życia, np. rozprowadza lub zażywa     

narkotyki i inne środki odurzające, pali papierosy, pije alkohol, stosuje przemoc, 

dopuszcza się aktów wandalizmu, nagminnie oszukuje lub kłamie, kradnie, popadł w 

konflikt z prawem. 

4) Ośmiesza lub wyszydza pozytywne postawy lub zachowania. 

5) Lekceważy obowiązki szkolne zapisane w statucie. 

6) Przynależy do negatywnych grup rówieśniczych. 

7) Inspiruje innych do zła i mając wolę nie chce się zmienić. 

2. Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej występuje z wnioskiem do 

kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Decyzja Kuratora Oświaty o przeniesieniu ucznia do innej szkoły ma charakter 

administracyjny, od której przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej, za 

pośrednictwem Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni. 

 

6. Tryb skreślania ucznia z listy uczniów 

 

§ 62 
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1. Podjęcie decyzji o relegowaniu ucznia może nastąpić tylko wówczas, gdy wyczerpano 

wszystkie możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia oraz organizowano mu 

pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

2. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów 

zgodnie z  zapisem  zawartym  w  statucie  szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej  

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego  w następujących przypadkach: 

1) notorycznego wagarowania   oraz  niedostatecznych postępów w nauce, w wyniku 

których uczeń otrzymał co najmniej 50% stopni niedostatecznych na okres z 

obowiązkowych przedmiotów nauczania; 

2) przynoszenia, handlu, używania lub przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków 

lub innych środków odurzających na terenie szkoły i w pozostałych miejscach, w których 

realizuje się proces dydaktyczno-wychowawczy; 

3) kradzieży; 

4) świadomego i złośliwego niszczenia mienia szkoły; 

5) naruszania godności osobistej pracowników szkoły, uczniów i innych osób; 

6) użycia  broni  palnej, gazowej, białej lub innej w stosunku do kogokolwiek; 

7) niepodjęcia nauki z początkiem nowego roku szkolnego lub jej przerwania w trakcie 

roku; 

3. Jeśli uczeń nie podlega już obowiązkowi szkolnemu Rada Pedagogiczna ma prawo 

podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia z listy uczniów w przypadku, 

gdy uczeń: 

1)  często narusza regulamin ucznia i Statut szkoły. 

2)  zagraża bezpieczeństwu innych. 

3)  ma demoralizujący wpływ na innych uczniów. 

4)  nie uczęszcza na zajęcia i nie rokuje nadziei na poprawę. 

5)  złoży do dyrektora szkoły prośbę o skreślenie z listy uczniów. 

4. W czasie trwającego postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów, uczeń jest 

zobowiązany do przestrzegania swoich praw i obowiązków - przede wszystkim ma prawo 

chodzić do szkoły. 

5. Uczeń ma  prawo uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, o ile nie został zawieszony 

w prawach ucznia.  

6. Nie może zabronić uczniowi  udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

 

7. Zasady skreślenia ucznia z listy uczniów 

 

§ 63 

1. Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów składa nauczyciel wychowawca. 

2. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów wymaga: 

1) Sporządzenia przez  wychowawcę  pisemnej informacji o zdarzeniu i  przekazanie  jej  do 

Dyrektora Szkoły; 
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2) Sprawdzenia, czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w Statucie Szkoły jako przypadek, 

za który można ucznia skreślić z listy; 

3) Powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zamiarze skreślenia  jeśli  istnieje  

taka  możliwość; 

4) Zasięgnięcia przez  dyrektora na piśmie opinii Samorządu Uczniowskiego (opinia ta nie jest 

wiążąca dla Dyrektora Szkoły); 

5) Zwołania przez  dyrektora posiedzenia Rady Pedagogicznej i podjęcia uchwały w sprawie; 

6) Uzasadnienia wniosku przez wychowawcę klasy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej; 

7) Powiadomienia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji Rady Pedagogicznej.  

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Wychowawca i pedagog szkolny są z 

urzędu rzecznikami ucznia. 

4. Od decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mogą odwołać się na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od podjęcia uchwały. Po tym 

czasie decyzja staje się prawomocna. 

5. W przypadku wniesienia odwołania Dyrektor Szkoły może: 

1) uchylić decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów; 

2) utrzymać decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. 

6. W przypadku utrzymania decyzji o skreśleniu, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

mają prawo w ciągu 14 dni złożyć odwołanie za pośrednictwem Dyrektora szkoły do Kuratora 

Oświaty. 

8. Tryb składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia 

§ 64 

1. W przypadku naruszania praw ucznia, uczeń osobiście lub za pośrednictwem rodziców 

(prawnych opiekunów) może zwrócić się z pisemną skargą do wychowawcy swojej klasy  w  

terminie  7 dni  od  daty  zdarzenia  łamiącego  prawo  ucznia.  W  treści  pisma  należy  

zaznaczyć  łamane  prawo  i  przedstawić  opis  zdarzenia. 

2.  Wychowawca klasy  rozpatruje skargę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 

przyjęcia.  

3.  W razie nierozpatrzenia skargi we wskazanym  terminie oraz w razie odwołania się ucznia 

lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od sposobu załatwienia skargi, wychowawca klasy   

niezwłocznie przekazuje skargę Dyrektorowi Szkoły. 
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4.  Dyrektor Szkoły rozpatruje skargę w ciągu 14 dni, przy czym termin jej rozstrzygnięcia liczy 

się od dnia przyjęcia skargi przez wychowawcę klasy . 

5. Dyrektor  zwołuje  Radę  Pedagogiczną,  która  po  wnikliwej  analizie  problemu  podejmuje  

stosowna  uchwałę. 

6. Dyrektor  przedstawia  na  piśmie  decyzję  rady  pedagogicznej  uczniowi  i  rodzicom ( 

prawnym  opiekunom). 

7. Uczeń  od  powyższej  decyzji  może  się  odwołać  na  piśmie  do  kuratora  oświaty  za  

pośrednictwem  dyrektora  szkoły  w  terminie 7  dni  od  otrzymania  pisma. 

8. Decyzja  kuratora  jest  ostateczna. 

9. Tryb odwoływania się od kary 

§ 65 

1. Od każdej kary określonej w statucie  szkoły  uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się 

do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców. 

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.  

3. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne. 

4. W przypadku skreślenia z listy uczniów, uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się za 

pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty. 

10. Tryb  wyłaniania  ucznia  zdolnego 

 

§ 66 

 

Podjęte  działania  w  sprawie  wyłaniania  ucznia  zdolnego  dotyczą  nauczycieli, 

wychowawców  i  dyrektora  szkoły. 

§ 67 

 

1. Sposoby  i  narzędzia  wyłaniające ucznia  zdolnego: 

1) nauczyciele,  wychowawca  i  pedagog  analizują  osiągnięcia  szkolne  uczniów; 

2) dokonywana  jest  obserwacja  wyników  i  uzdolnień uczniów  przez  nauczycieli  

przedmiotowców; 

3) przeprowadzana  jest  analiza  testów  dotyczących zainteresowań; 

4) w ocenie ucznia uwzględnianie nie tylko opanowanych wiadomości, ale i twórczego 

zaangażowania, 

5) zachęcanie uczniów do wykonania samodzielnych projektów związanych z ich 

zainteresowaniami, 

6) zaangażowanie uczniów zdolnych  w przygotowanie lekcji, uczynienie ich 

asystentami nauczyciela, 

7) uczenie umiejętności planowania swojej pracy, 
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8) inspirowanie do korzystania z rozmaitych źródeł informacji, 

9) organizowanie pracy w grupach uczniów o podobnych zainteresowaniach, 

10) zachęcanie  i umożliwianie udziału w konkursach, olimpiadach, 

11) indywidualizowanie nauczania ucznia zdolnego na lekcji, 

12) wspieranie w kształtowaniu pozytywnej samooceny, wzmacnianie wiary w swoje 

zdolności, wyrażanie zadowolenia z sukcesów, 

13) uczenie przyjmowania uwag i radzenia sobie z niepowodzeniami, 

14) badanie  wiadomości i  umiejętności  ucznia  kl. I  tzw. diagnoza  wstępna  ucznia; 

15) analiza  wyników  sprawdzianów  i  testów  kompetencji i  egzaminów;  

16) kontakty  z  rodzicami  dotyczące  pracy  ucznia  w  domu  i  zainteresowań; 

17) kierowanie  ucznia  do  PPP  na  badanie  dla  dzieci  zdolnych; 

18) opracowanie i wdrażanie indywidualnego programu edukacyjnego, 

19) umożliwienie uczniowi zdolnemu indywidualnych, systematycznych konsultacji 

celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy, 

2. Postępowanie  obejmuje  ucznia,  którego  charakteryzują  następujące  cechy: 

a. silne  i  wielostronne  zainteresowania; 

b. silna  motywacja  do  zajmowania  się  wybranymi  dziedzinami; 

c. łatwość  przyswajania  wiedzy; 

d. otwartość  na  nowe  wyzwania; 

e. podzielna  uwaga  i  dociekliwość; 

f. umiejętność  tworzenia  własnych  prezentacji; 

3. Uczeń zdolny ma możliwości: 

1) Rozwijania zainteresowań w ramach możliwości szkoły, 

2) Uzyskania pomocy od nauczyciela w przygotowaniu do konkursów, olimpiad, itp. 

3) Wykonywania zadań o podwyższonym stopniu trudności 

4) Indywidualizacji pracy w toku zajęć – dostosowania stopnia trudności poziomu i 

ilości zadań na zajęciach i w domu 

4. Sposoby  pracy  i  wspierania  uczniów  zdolnych: 

1) uczestnictwo  w  kołach  zainteresowań; 
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2) udział  w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach  sportowych; 

3) wnioskowanie  o  dodatkowe  kółka  zainteresowań; 

4) występowanie  o  przyznanie  stypendium lub  nagrody finansowej; 

5) kierowanie  kandydatury  ucznia  do różnorodnych  fundacji  działających  na  rzecz  

młodzieży  uzdolnionej; 

5. Obszary  działań  określone  według  obszarów  talentu: 

1) humanistyczne; 

2) matematyczne; 

3) przyrodnicze; 

4) sportowe; 

5) artystyczne; 

6) organizacyjne; 

6. Monitorowanie i wdrażanie działań i efektów pracy 

1) Obserwacja 

2) Rozmowa z uczniem, rodzicami, nauczycielami 

3) Analiza dokumentacji 

7. Sposoby gromadzenia danych 

1) Dokumentacja szkolna 

2) Diagnoza nauczycieli 

3) Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej 

4) Indywidualny plan pracy nauczyciela z dzieckiem uzdolnionym 

 

Rozdział XI. ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 68 

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

 

§ 69 

1. Prawa rodziców 

Rodzice mają prawo do: 
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1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w oddziale i 

szkole, 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania i 

przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych uczniów oraz 

przepisów w sprawie oceny zachowania i przyjętych kryteriów, z którymi każdy 

wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać rodziców na zebraniach, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce w trakcie zebrań z rodzicami lub rozmów, 

4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci 

w trakcie rozmów z wychowania lub nauczycielami przedmiotu, 

5) wyrażania i przykazywania organowi sprawującymi nadzór pedagogiczny opinii 

na temat pracy szkoły. 

2. Obowiązki rodziców 

1) Do obowiązków rodziców należy: 

a) wspieranie  procesu nauczania i wychowania, 

b) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

c) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

d) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

e) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć, 

f) ścisłe współdziałanie ze szkołą w usuwaniu problemów z nauką lub zachowaniem 

dziecka. 

2) Szkoła organizuje spotkania z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji 

oraz dyskusji na tematy wychowawcze poprzez: 

1) zebrania z rodzicami, które odbywają się przynajmniej 3 razy w roku, 

2) ,, Dni Otwartych”, w których uczestniczą wszyscy nauczyciele, 

3) spotkania indywidualne z nauczycielami. 

 

3. Zasady kontaktów rodziców z nauczycielami 

 

§ 70 

 

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów i 

dyrektorem jest szkoła. 

2. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są przez dyrektora w harmonogramie zebrań z 

rodzicami i przedstawione nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego. 

3. O spotkaniu z rodzicami wychowawca zobowiązany jest przypomnieć uczniom i 

rodzicom z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę 

spotkania (wskazane jest stosowanie pisemnego zaproszenia z podpisem i podaniem 

informacji zwrotnej). 

4. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych przypadkach. 

5. W sytuacjach  trudnych wychowawca, dyrektor, nauczyciel wzywa rodziców poza 

ustalonymi terminami. 

6. Spotkania odbywają się w formach: 

1) zebrań ogólnych dyrektora z rodzicami, 



 

 

60 

 

2) zebrań klasowych wychowawców z rodzicami, 

3) indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami 

przedmiotów, dyrektorem, 

4) innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły. 

b) Rodzice uczniów mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach 

uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem 

(np. poprzez telefon do szkoły). 

c) W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela  rodzicom informacji o uczniu telefonicznie 

oraz w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć lekcyjnych, w tym również dyżurów na 

korytarzach i podwórku szkolnym. 

d) Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne lub gabinety. 

e) Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców jest gabinet dyrektora. 

f) Poza ww. miejscami informacje o postępach edukacyjnych i wychowawczych lub 

sytuacjach trudnych nie są udzielane. 

g) Obecność rodziców na spotkaniu musi być odnotowana w dzienniku lekcyjnym w 

części do tego wyznaczonej przez wychowawców. 

h) W sytuacjach trudnych wychowawczo nauczyciel w dzienniku lekcyjnym lub 

zeszycie wychowawczym sporządza notatkę z rozmowy indywidualnej z rodzicem oraz 

przyjętych ustaleń. 

 

4. Przeprowadzanie  rozmów  wychowawczych 

 

§ 71 

 

1.  Rozmowa z uczniem przeprowadzona może być: 

1) przez wychowawcę, w klasie, w obecności koleżanek, kolegów ucznia, 

2) przez dyrektora szkoły w obecności wychowawcy klasy, 

3) przez wychowawcę lub dyrektora w obecności rodziców. 

2. Rozmowa z uczniem dotyczy aspektu wychowawczego. Przełożony przybliża i przypomina 

reguły wychowawcze obowiązujące w szkole, a uczeń zobowiązuje się  do ich przestrzegania 

oraz rozumie dotychczas popełniane przez siebie błędy.     

3. O odbytej rozmowie wychowawczej z uczniem każdorazowo poinformowani są  rodzice. 

4. Powiadomienie ma formę ustną  lub pisemną w  formie  listu  do  rodziców zaraz po 

zaistniałej  sytuacji. Podpis rodziców jest potwierdzeniem o zapoznaniu  się z treścią notatki. 

5. Rodzice po otrzymaniu informacji o złym zachowaniu dziecka powinni zgłosić się do 

wychowawcy, dyrektora szkoły, w celu wyjaśnienia szczegółów sprawy i podjęcia środków 

zaradczych, metod i form pomagających dziecku poprawić zachowanie. 

6.  O skutkach zastosowanych metod i form pracy (poprawa w zachowaniu ucznia, bądź jej brak) 

powiadamiani są rodzice ustnie lub pisemnie. Podpis rodziców jest potwierdzeniem  zapoznania 

się z treścią pisma. 
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7. Jeżeli osiągnięty efekt w zachowaniu ucznia nie zadawala rodziców ucznia, rodzice 

zacieśniają współpracę ze szkołą (z wychowawcą, bądź dyrektorem) w celu osiągnięcia 

zadawalającego efektu   wychowawczego. 

 

5. Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych oraz skutki opuszczania zajęć bez 

usprawiedliwienia 

§ 72 

 

1. Opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia stanowi poważne 

naruszenie podstawowych obowiązków ucznia. Nieusprawiedliwione godziny oraz 

spóźnienia obniżają ocenę z zachowania. 

2. Uczeń przebywa na terenie szkoły od rozpoczęcia zajęć do ich 

zakończenia i uczestniczy we wszystkich zajęciach edukacyjnych według planu. 

3. Uczniom nie wolno samowolnie opuszczać terenu szkoły. 

4. Ucieczki z pojedynczych lekcji, ucieczki zbiorowe, inne formy 

wagarowania nie będą usprawiedliwiane. 

5. Wyjście poza teren szkoły podczas przerw lekcyjnych skutkują 

wpisaniem uwagi do zeszytu wychowawczego. 

6. W trakcie trwania zajęć uczniowie mogą opuścić szkołę tylko po 

zwolnieniu przez rodziców pod ich opieką. 

7. Uczeń może udać się do domu przed zakończeniem zajęć w przypadku 

złego samopoczucia, jeżeli udzielona w szkole pomoc jest nieskuteczna. Wówczas 

nauczyciel (wychowawca lub dyrektor) powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji, 

prosząc o przyjazd i indywidualne odebranie dziecka. 

8. Jeżeli uczeń samowolnie opuści teren szkoły w trakcie trwania zajęć 

lekcyjnych, nauczyciel (wychowawca, dyrektor) natychmiast telefonicznie powiadamia o 

zaistniałej sytuacji rodziców.  W przypadku braku kontaktu z rodzicami dyrektor ma 

prawo powiadomić policję. 

9. Jeśli sytuacja się powtarza, a kontakt z rodzicami jest utrudniony, 

wychowawca powiadamia rodziców drogą pisemną o problemie. 

 

6. Zasady sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi i sposobem odbioru 

dzieci z terenu szkoły. 

§ 73 

 

1. W autobusie szkolnym za uczniów odpowiedzialny jest opiekun autobusu, którego 

zakres obowiązków określony jest regulaminem dowożenia uczniów zatwierdzonym 

przez Radę Gminy.  

2. Po przyjeździe do szkoły i wejściu do budynku uczniowie podlegają opiece 

nauczyciela sprawującego dyżur. 



 

 

62 

 

3. Po lekcjach uczniowie dojeżdżający  oczekujący na odjazd autobusu szkolnego 

znajdują się pod opieką nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami dojeżdżającymi. 

Uczniów tych obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku szkoły. 

4. Miejsce w których mogą przebywać  uczniowie oczekujący przed odjazdem 

autobusu jest pomieszczenie świetlicy, 

5. Po uczniów czekających na odjazd przychodzi opiekun autobusu i tylko wówczas 

znajdujące się pod opieką opiekuna autobusu uczniowie mogą opuścić budynek szkoły. 

6. Uczeń, który opuścił budynek szkoły bez pozwolenia i wiedzy nauczyciela 

opiekuna otrzymuje punkty karne według zasad oceniania wewnątrzszkolnego.  

7. W przypadku narażania własnego bezpieczeństwa poprzez łamanie ustalonych 

wyżej zasad powiadamiani są rodzice, z którymi przeprowadzane są rozmowy i ustalane 

reguły dalszego postępowania. 

 

7. Zasady organizowania dyskotek w Zespole Szkół 

 

§ 74 

 

1. Samorząd Uczniowski i samorządy klasowe jako organizatorzy pod opieką 

wychowawców lub wyznaczonych nauczycieli, współdziałając z dyrektorem szkoły 

mogą organizować w czasie wolnym od nauki dyskoteki szkolne. 

2. W dyskotece mogą brać udział tylko uczniowie szkoły, którzy jako uczestnicy są 

odpowiedzialni za jej kulturalny i bezpieczny przebieg. 

3. Czas trwania dyskoteki ustalany jest każdorazowo w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

4. Organizator dyskoteki powiadamia dyrektora szkoły o planowanej imprezie na co 

najmniej 3 dni przed jej przeprowadzeniem. 

5. Uczeń każdorazowo jest zobowiązany do powiadomienia rodziców o deklarowanej 

chęci udziału w dyskotece. 

6. Rodzic w formie pisemnej wyraża zgodę na udział dziecka w dyskotece. 

7. Każde zezwolenie dotyczące udziału w dyskotece powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko ucznia 

2) miejsce organizowania dyskoteki, 

3) datę wraz z wyznaczoną godziną rozpoczęcia i zakończenia spotkania, 

4) imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) dyskoteki, 

5) określony przez rodziców sposób odbioru dziecka z dyskoteki, 

6) czytelny podpis rodziców. 

8. Zgodę rodziców na udział w dyskotece uczniowie przekazują opiekunowi 

najpóźniej w dniu poprzedzającym imprezę. 

9. Dyskoteki odbywają się według opracowanego na początku roku szkolnego 

harmonogramu. Ewentualne dodatkowe spotkania taneczne mogą być 

organizowanego po akceptacji opiekuna SU,  wychowawcy i dyrektora. 

10. Rodzic lub inna wyznaczona w zezwoleniu osoba obowiązana jest odebrać dziecku 

z budynku szkoły o wyznaczonej przez opiekuna godzinie stanowiącej czas 

zakończenia dyskoteki. 
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11. Wcześniejsze wyjście ucznia z dyskoteki jest możliwe w przypadku pisemnej 

prośby rodziców lub osobistego kontaktu z opiekunem przed rozpoczęciem 

dyskoteki lub w trakcie jej trwania. 

12. W trakcie trwania dyskoteki szkoła jest zamknięta. Uczniowie nie mają prawa 

opuszczać budynku szkoły. 

13. Uczniowie organizujący dyskotekę zobowiązani są do zachowania ładu i porządku 

oraz pozostawienia miejsca zabawy w czystości.  

 

Rozdział XII.  POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO 

 

1. Postępowanie  w  przypadku  agresji  i  przemocy  ze  strony  ucznia 

§ 75 

W  przypadku  rozpoznania  agresji  i  przemocy  fizycznej,  która  wyraża się w  

postępowaniu  ucznia  poprzez: 

1. Wulgaryzmy,  popychanie,  podcinanie,  plucie,  zamykanie  w  pomieszczeniach,  różne  

prace  zlecone  np.; noszenie  teczki  szkolnej,  nauczyciel  zobowiązany  jest  do: 

a. zwrócenia  uwagi, 

b. wpisu  do  zeszytu uwag o  zaistniałym  zajściu, 

c. w  drastycznych  przypadkach  powiadomienie  dyrektora  szkoły,  

                 wezwania   rodziców. 

2. Bicie,  kopanie : nauczyciel  jako  świadek  zdarzenia  przeprowadza  rozmowę  z  

uczniem,  uświadamiając  mu  nieodpowiednie  zachowanie  polegające  na  naruszeniu  

norm  społecznych  i  zasad  obowiązujących  w  szkole.  Jednocześnie  jeżeli  jest  to  

niezbędne  wysyła  innego  ucznia  po  pomoc ( jeżeli  poszkodowany  wymaga  pomocy  

przedmedycznej). 

a)  nauczyciel  zawiadamia  o  zdarzeniu  wychowawcę  klasy, 

b)  nauczyciel – świadek  lub  wychowawca  zawiadamia  telefonicznie  

rodziców ucznia  o  agresywnym  zachowaniu  dziecka  i prosi  o  osobisty  

kontakt  na terenie  szkoły, 

c) wychowawca  zawiadamia  o  zdarzeniu  rodziców  dziecka  poszkodowanego 

i  jeśli  jest  to  konieczne  prosi  o  przybycie  do  szkoły, 

d) informuje  rodzica  o  zgłoszeniu  zdarzenia  na  policję, 

e) dyrektor  szkoły  zawiadamia  policję  o  zdarzeniu  noszącym  znamiona  

czynu  karalnego. 
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      W  przypadku  utrzymywania  się  nieprawidłowych  relacji  ucznia  z  rówieśnikami,  

wychowawca  w  porozumieniu  z  rodzicami  dziecka  informuje  o  możliwości  

przeprowadzenia  diagnozy  w  poradni  psychologiczno – pedagogicznej  w  celu  otrzymania  

dalszych  wskazówek  dotyczących  pracy  wychowawczej  z  dzieckiem. 

3. Wrogie  gesty,  miny,  izolowanie,  manipulowanie  związkami  przyjaźni – nauczyciel       

a)   zwraca  uwagę, 

b) przeprowadza  rozmowę  wychowawczą  w  celu  rozwiązania  sytuacji  trudnej, 

c) wpisuje  uwagę  w  zeszycie  uwag, 

d) w  drastycznych  przypadkach  powiadamia  dyrektora  szkoły  i  wzywa  rodziców. 

                                            

2. Postępowanie   nauczycieli   w   przypadku    kradzieży dokonanych   przez   

uczniów 

§ 76 

 

1. Każdy pracownik szkoły , który podejrzewa lub, którego poinformowano, że uczeń 

dopuścił się kradzieży, natychmiast powiadamia o tym wychowawcę klasy, pedagoga 

szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

2. Pracownik szkoły w obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy lub innego 

pracownika szkoły i w miejscu odosobnionym żąda, aby uczeń przekazał mu skradzioną 

rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. 

3. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie dokonać przeszukania odzieży albo torby 

szkolnej. Może to zrobić tylko policja. 

4. Wychowawca klasy, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamia rodziców lub 

opiekuna prawnego ucznia podejrzanego o dokonanie kradzieży i rodziców lub opiekuna 

prawnego ucznia poszkodowanego i wzywa ich do niezwłocznego stawienia się do 

szkoły. 

5. Jeżeli uczeń wyda skradzioną rzecz dobrowolnie, wychowawca klasy wraz z innym 

pracownikiem sporządza dokładną notatkę i zwraca skradzioną rzecz właścicielowi. 

6. W przypadku gdy uczeń pomimo wezwania odmówi przekazania pracownikowi szkoły 

skradzionej rzeczy- dyrektor szkoły lub pedagog wzywa policję, która przeszukuje odzież 

i przedmioty należące do ucznia. 

7. Jeżeli policja znajduje u ucznia skradzioną rzecz- zabiera ją oraz podejmuje dalsze 

postępowanie w tej sprawie. 

8. Wszelkie spory wynikające z powyższej procedury rozstrzyga dyrektor szkoły. 
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2. Postępowanie  w przypadku agresywnego zachowania nauczyciela lub innego 

pracownika szkoły wobec ucznia 

§ 77 

 

1. Na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna, wychowawca niezwłocznie przeprowadza ze 

stronami konfliktu rozmowę wyjaśniającą przebieg i okoliczności zdarzenia. 

2. Wychowawca o zdarzeniu powiadamia dyrektora szkoły. 

3. W przypadku potwierdzenia się zarzutów, dyrektor wobec nauczyciela lub innego 

pracownika podejmuje działania porządkowe lub dyscyplinarne.  

 

3. Postępowanie w przypadku agresji i przemocy słownej 

§ 78 

 

1.Przez agresję i przemoc słowną rozumie się: 

1) Straszenie, grożenie, przekleństwa, wulgarne określenia kierowane do drugiej osoby, 

publiczne wyśmiewanie się z innej osoby, kłótnie, obmawianie, plotkowanie, złośliwe 

uwagi połączone z naśladowaniem gestów, mimiki, wyglądu i sposobu zachowania 

drugiej osoby, poniżanie drugiej osoby, rozpowszechnianie oszustw, np. za pomocą 

internetu lub telefonu. 

2.Nauczyciel lub inny pracownik szkoły zdecydowanie i stanowczo przerywa negatywne 

zachowanie sprawcy wobec ofiary. 

3.Ocenia szkodliwość negatywnego zachowania i podejmuje rozmowę ze stronami celem 

wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zaistniałej sytuacji. 

4.Rozmowa z ofiarą przemocy. Informacja o podjęciu kroków celem rozwiązania problemu. 

5.Rozmowa interwencyjna ze sprawcą przemocy  –  informacja o wyrządzonej szkodzie i 

konsekwencjach wynikających z zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami 

współżycia społecznego. 

6.Interweniujący nauczyciel informuje wychowawcę o zdarzeniu i jego uczestnikach. 

7.Wychowawca podejmuje próbę rozwiązania konfliktu i pogodzenia stron. 

8.W sytuacji, gdy dojdzie do pogodzenia stron, wychowawca informuje rodziców/opiekunów 

ofiary i sprawcy, prosząc o osobisty kontakt. 

9.W przypadku powtarzających się lub szczególnie trudnych sytuacji konfliktowych, 

wychowawca włącza do współpracy pedagoga szkolnego, dyrektora i innych nauczycieli 

celem ustalenia dalszego postępowania. 
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10. W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania takie, jak w sytuacji 

popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek 

poszkodowanego.   

4. Postępowanie  w przypadku agresywnego zachowania ucznia wobec nauczyciela 

§ 79 

 

1.Przez  zachowanie  agresywne  ucznia  wobec  nauczyciela  rozumie  się: obelżywe  

wyzwiska,  groźby  słowne  i  pisemne,  opluwanie,  rzucania  przedmiotami  w  kierunku  

nauczyciela,  zabranie  przedmiotu należącego  do  nauczyciela, brak  reakcji  na  uwagi  

słowne,  głośne  i  złośliwe  uwagi  w  czasie  lekcji  odnoszące  się  do  nauczyciela  lub  

inne. 

2.Poszkodowany  nauczyciel  o  zaistniałym  zdarzeniu  powiadamia  wychowawcę. 

3.Wychowawca  przeprowadza  rozmowę  wyjaśniającą  przebieg  zdarzenia  i  ustala  

świadków,  informując  ucznia  o  konsekwencjach  jego  czynu (sporządza  notatkę). 

4.O  zdarzeniu,  wychowawca  informuje  rodziców/opiekunów  prosząc  o  osobisty  kontakt. 

5.Przeprowadza  z  rodzicami,  uczniem  i  poszkodowanym  nauczycielem  rozmowę  

wyjaśniającą  okoliczności  zdarzenia. 

6.W  sytuacji,  gdy  nauczyciel  czuje  się  zagrożony  lub  kiedy  sprawca  agresji  po  raz  

kolejny  dopuści  się  zachowania  agresywnego,  dyrektor  szkoły  powiadamia  policję. 

 

5. Postępowanie w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego uczniów 

 

§ 80 

1. Niszczenie mienia to: 

1)  Niszczenie ławek , krzeseł (napisy, pomalowane blaty, połamane krzesła), żaluzji, ścian 

w salach, napisy na murze szkolnym, ścianach i drzwiach, niszczenie drzwi, zamków, 

demontaż urządzeń sanitarnych w toaletach, niszczenie gazetek  

2) Zaśmiecanie korytarza, 

3) Zaśmiecanie obejścia szkoły, 

4) Niszczenie, zaśmiecanie pomieszczenia świetlicy, 

5) Niszczenie szafek w szatniach, 

6) Zanieczyszczenie szatni w-f , 

7) Niszczenie sprzętu sportowego(materacy , piłek , siatek , itp.), 

8) Niszczenie pomocy dydaktycznych (mapy , przyrządy geometryczne , itp.), 

9) Niszczenie rzeczy prywatnych i szkolnych uczniów (książki, zeszyty, przybory, plecak, 

buty, kurtka , itp. 
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2. Postępowanie w sprawie niszczenia mienia przechodzi kolejne etapy: 

1) Interwencja świadka zdarzenia – ustalenie sprawców. 

2) W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców przeprowadzana jest  

rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, 

następuje podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców. 

3) W przypadku stwierdzenia zniszczenia mienia przez ucznia, następuje  przekazanie 

dalszych działań wychowawcy. 

4) Przeprowadzana jest rozmowa wychowawcy z uczniem w celu  wyegzekwowania 

naprawy sprzętu (zapis zdarzenia w zeszycie uwag). 

5) Wezwanie rodziców i wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców 

sprawców zniszczenia. 

6) Sporządzenie protokołu, który pozostaje w dokumentacji nauczyciela wychowawcy. 

3. Oprócz wszczętych procedur prawnych następuje wyznaczenie rodzaju zadośćuczynienia 

np. w formie pracy społecznej sprawcy zniszczenia na rzecz szkoły. 

4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne zostaje wezwana policja. 

 

6. Postępowanie w sprawie palenia papierosów przez uczniów. 

§ 81 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń palił papierosy, wychowawca lub pedagog szkoły 

przeprowadza z uczniem rozmowę ostrzegawczą. 

2. O zaistniałym fakcie informowany jest dyrektor szkoły. 

3. O paleniu papierosów informowani są też rodzice.  

4. Wychowawca wraz z rodzicami podejmuje decyzję o konsekwencjach wynikających z 

tego czynu.  

5. Fakt ten wychowawca odnotowuje w obowiązującej dokumentacji (zeszyt 

wychowawcy).  

7.    Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją 

§ 82 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków podejmuje następujące kroki: 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły. 
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2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego, przeprowadza go do gabinetu dyrektora lub wicedyrektora. 

3) Dyrektor wzywa lekarza, policję i zawiadamia rodziców. 

4) Gdy rodzice/opiekunowie prawni odmówią odebrania dziecka, o jego dalszych losach 

decyduje lekarz, policja. 

5) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego 

2. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

względem narkotyk podejmuje następujące kroki: 

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, 

próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, od kogo 

znaleziona substancja należy. 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję. 

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje 

dotyczące szczegółów zdarzenia. 

3. W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, podejmuje następujące kroki: 

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma 

prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej 

oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących 

podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa 

samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to 

czynność zastrzeżona wyłącznie policji. 

2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora. 

3) Dyrektor szkoły powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa. 

4) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która 

przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną 

substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 

5) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim 

zabezpieczeniu zobowiązany jest oddać ją przybyłym policjantom. Wcześniej próbuje 

ustalić okoliczności nabycia przez ucznia substancji. Całe zdarzenie nauczyciel 

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi 

spostrzeżeniami. 



 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XII A 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

OCENIE PODLEGAJĄ: 

1. Ocenianiu podlegają: 

      1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

2. Zachowanie ucznia. 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE MA NA CELU: 

 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 

postępach w tym zakresie 

2. Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju, 

3. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
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4. Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach,  

5. Trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia  

6. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE OBEJMUJE: 

 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  do uzyskania  

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3. Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny  

klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych przez szkołę, 

4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, 

6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen  

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom )  

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

8. Przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w ostatnim roku nauki 

 

§ 83 

 

FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH   

Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH. 

 

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, zaś wychowawcy  

klas  rodziców  (prawnych opiekunów) o: 

a. wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
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zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych). 

4.  Na wniosek ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną  

ocenę. 

5. Poprawione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu na lekcji, rodzice 

(opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu do prac pisemnych w szkole w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem i w jego obecności. 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i    

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. A) Specyficzne trudności w uczeniu się to trudności w uczeniu się odnoszące się do 

uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania 

wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno motorycznego i poznawczego, 

nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.  

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

indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych  

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas, na 

czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  

„zwolniony’’ albo „zwolniona”. 

10. Dyrektor może zwolnić 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, 

11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 

z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera z nauki drugiego języka obcego.  

11. A) W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć eduka-

cyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne 

wchodzące w skład tego bloku. 

12. W przypadku ucznia, o którym mowa w ustępie 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
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13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania  zamiast oceny klasyfikacyjnej nauczania wpisuje się ,,zwolniony’’ 

albo „zwolniona”. 

14. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

§ 84 

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 

I.  ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE OCENIANIA 

OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

1. Formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2. Informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie 

programu, 

3. Informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

4. Stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków, 

5. Systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów, 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych uczniów, 

7. Stosowanie ustalonych sposobów sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych uczniów, 

8. Informowanie ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej o przewidywanej ocenie rocznej, 

9. Umożliwienie uzyskania i podwyższania ocen bieżących, 

10. Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o stopniu opanowanie treści 

programowych, dostarczanie informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz 

specjalnych uzdolnieniach ucznia podczas obowiązkowych zebrań rodziców oraz wizyt 

według opracowanego przez dyrektora grafiku indywidualnych wizyt rodziców, 

11. Rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych, 

przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających kryteria komunikatywności, 

i zróżnicowanych ze względu na poziom trudności, 

12. Przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania 

postępów w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla danej 

klasy, 
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13. Przedstawienie uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem rzetelnej informacji na temat 

formy mającego się odbyć sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz jego zakresu 

tematycznego poprzedzonego lekcją powtórzeniową, 

14. Umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących oceniania 

do wychowawcy danej klasy, 

15. Na podstawie szkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy przedmiotowy 

system oceniania a kopię dokumentu przedkłada dyrektorowi szkoły celem akceptacji, 

16.  Bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

17. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

18. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym 

opracowanym dla ucznia. 

b) Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia oraz zawartych w planie działań wspierających, 

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 

oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,  

d) Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w podpunktach a – c, który jest objęty 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole na podstawie ustaleń zawartych w planie 

działań wspierających opracowanym dla ucznia. 

19. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia trzeciej 

klasy szkoły podstawowej. 

20. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po 

uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców opinia 

poradni może być także wydana uczniowi gimnazjum.  

21. Wniosek, o którym mowa w punkcie 20. wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora 

szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz z 

uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców. 

 

II ZADANIA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCÓW KLAS W ZAKRESIE 

OCENIANIA: 

 

1. Zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania 
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2. Informowanie rodziców o sukcesach i porażkach, postępach i trudnościach ucznia 

podczas zebrań oraz okazjonalnie według potrzeb, 

3. Kontrolowanie respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych, 

4. Ustalanie po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego 

śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

5. Uczestniczenie w pracach komisji rozpatrującej wniosek o ustalenie rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, jeśli ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 

6. Informowanie dyrektora szkoły o niedostatecznych ocenach śródrocznych ucznia na 2 

tygodnie przez klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej i o niedostatecznych 

ocenach rocznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

III ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ZAKRESIE OCENIANIA 

OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH: 

 

1. Systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych, 

2. Usprawiedliwianie w ciągu tygodnia nieobecności na zajęciach, 

3. Regularne odrabianie prac domowych, 

4. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego, robienie notatek, wypełnianie zeszytów 

ćwiczeń i wykonywanie innych form prac wymaganych przez nauczyciela, 

5. Pisanie każdej pracy kontrolnej, 

6. Aktywne uczestnictwo podczas zajęć, 

7. W miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków 

na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce. 

 

§ 85 

 

I  OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I – III. 

 

1. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz ocena z zachowania są ocenami 

opisowymi. 

1a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 

przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem rudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

1b. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 
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uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym i 

zachowania ucznia w danym  roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

1.c  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu —według skali określonej w statucie szkoły — śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

1.d     Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno – terapeutycznym i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

1.e   Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, 

w terminach określonych w statucie szkoły.         

2. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel wychowawca systematycznie odnotowuje w 

dzienniku zajęć, ćwiczeniach i zeszycie ucznia osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując 

cyfrowe skróty opisów ocen: 

 Celujący wyrażony literą W - Wspaniale! 

Znakomicie!  Brawo!  Osiągasz  doskonałe  wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. 

Należą ci się gratulacje. 

 Bardzo dobry – wyrażony literą B – Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie 

duże postępy. Tak trzymaj! 

 Dobry – wyrażony literą D – Dobrze pracujesz, jednak stać cię, by było lepiej. Włóż 

więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi ci osiąganie lepszych wyników. 

 Dostateczny – wyrażony literą M –Musisz pracować więcej! Pracujesz, ale osiągasz 

słabe wyniki. Aby to zmienić na lepsze konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców oraz 

systematyczna praca z twojej strony. 

 Dopuszczający – wyrażony literą S – Słabo! Zbyt mało pracujesz i osiągasz bardzo słabe 

wyniki. Włóż dużo wysiłku, bądź bardziej aktywny, skorzystaj z pomocy nauczyciela i 

rodziców. 

 Niedostateczny – wyrażony literą N – Nie wyszło! Osiągasz niezadowalające rezultaty. 

Spotkało cię niepowodzenie. Pokonasz je, ale czeka cię bardzo dużo systematycznej pracy 

wspólnie z nauczycielem i rodzicami. 

3. Języki obce, zajęcia komputerowe na bieżąco oceniane są w skali od 1 do 6. Ocena 

śródroczna i roczna są ocenami opisowymi.  

4. Ocena śródroczna i roczna z religii jest wyrażona w skali od 1 do 6.  

5. O uzyskiwanych ocenach uczniowie są informowani na bieżąco. 

6. Oceny zapisywane są w zeszytach (dodatkowo uczniowie mogą posiadać dzienniczki 

ucznia, w których notowane są oceny bieżące), 

7. Prace pisemne zawierają recenzje ukazujące zalety i uwagi na temat tego, co uczeń 

powinien jeszcze opanować. 
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8. Po odpowiedzi ustnej ucznia, nauczyciel dokonuje słownego uzasadnienia oceny 

9. Rodzice o osiągnięciach ucznia powiadamiani są w czasie spotkań z wychowawcą. 

10. W przypadku trudności w  nauce rodzice są informowani o przyczynach podczas 

indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

11. Rodzice otrzymują ocenę opisową ucznia na zakończenie pierwszego semestru. 

12. Na koniec roku szkolnego uczeń każdej klasy otrzymuje świadectwo opisowe. 

12a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub 

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

13. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić  o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

14. Nauczyciele używają następujących technik sprawdzania wiadomości i umiejętności 

uczniów: 

a. sprawdziany 

b. kartkówki 

c. odpowiedzi ustne 

d. aktywność 

e. prace domowe 

f. prace pisemne 

g. samodzielne prace dodatkowe ( albumy, makiety, plansze informacyjne, itp. )  

15. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia: 

a. ciche czytanie 

b. głośne czytanie 

c. przepisywanie 

d. pisanie ze słuchu 

e. pisanie z pamięci 

f. wypowiedzi ustne 

g. wypowiedzi pisemne 

h. recytacja 

i. prowadzenie zeszytu i ćwiczeń 

j. samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura 

k. dostrzeganie zjawisk przyrodniczych 

l. liczenie pamięciowe 

m. wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych 

n. układanie zadań 

o. przeprowadzanie pomiarów 

p. stosowanie technik plastycznych i technicznych 

q. dokładność i estetyka wykonania prac 

r. śpiewanie 

s. czytanie i zapisywanie nut, rozpoznawanie utworów muzycznych 

t. wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych 
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u. sprawność fizyczna 

v. aktywność na lekcji 

w. praca w zespole 

16.Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie pisemnym  ma obowiązek zaliczyć go 

w terminie ustalonym z nauczycielem. 

17. Jeżeli sprawdzian zaliczy mniej niż 80 % uczniów klasy, to obowiązkowo poprawiają go 

wszyscy uczniowie, którzy otrzymali bieżące oceny niedostateczne i dopuszczające. Pozostali 

uczniowie mogą poprawić otrzymane oceny na własną prośbę. 

 

II OCENA Z ZACHOWANIA W KLASACH I - III. 

 

1. W klasach I- III ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę osobistą, 

stosunek do obowiązków szkolnych i aktywność ucznia. 

2. Przy ustalaniu oceny brane są pod uwagę następujące zakresy:  

a) kultura osobista 

 uczeń używa form grzecznościowych 

 jest koleżeński 

 w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły i 

kolegami 

 dba o kulturę osobistą 

 przestrzega higieny osobistej 

 porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach 

b) stosunek do obowiązków szkolnych 

 uczeń jest przygotowany do lekcji 

 nie spóźnia się na lekcję 

 dba o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych 

 uważnie słucha i wykonuje polecenia 

 bierze udział w konkursach, zawodach sportowych 

 nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia 

 stosuje się do norm i  zasad obowiązujących na terenie klasy i szkoły 

c) aktywność   

 uczeń jest aktywny na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi 

 dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego 

 pomaga kolegom podczas zajęć 

 pracuje wytrwale, nie zniechęca się napotykając trudności 

 pracuje na rzecz klasy i szkoły 
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3. Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze odnośnie zachowania ucznia do 

wychowawczego zeszytu uwag oraz informuje rodziców (prawnych opiekunów) poprzez wpis 

do zeszytu przedmiotowego (ewentualnie dzienniczka ucznia). Może również - w zależności od 

inwencji twórczej – stosować plansze, tabele obrazujące pozytywne bądź negatywne zachowania 

ucznia. 

 

 

 

 

§ 86 

 

 OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W KLASACH IV – VI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ W KLASACH  I-III GIMNAZJUM 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne odbywa się według następującej skali ocen:  

nazwa stopnia, skrót literowy: 

a. celujący   cel. 

b. bardzo dobry    bdb. 

c. dobry    db. 

d. dostateczny   dst. 

e. dopuszczający   dop. 

f. niedostateczny  ndst. 

2. Oceny bieżące nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym lub w 

ćwiczeniach (ewentualnie w dzienniczku ucznia). W dzienniczku oceny zapisuje uczeń, 

nauczyciel potwierdza je podpisem. 

3. Ocenianie bieżące odbywa się w następującej skali ocen: 

(Nazwa stopnia, skrót literowy, odpowiednik cyfrowy): 

a. celujący - cel. 6 

b. bardzo dobry - bdb. 5  

c. dobry db. - 4  
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d. dostateczny- dst. 3   

e. dopuszczający - dop. 2  

f. niedostateczny - ndst. 1  

Oceny wyrażone stopniami od 6 do 2 są ocenami pozytywnymi. Ocena 1 jest oceną 

negatywną. 

Uczeń otrzymuje oceny wg następującego przelicznika: 

 100 % - 96 % - celujący  

 95 % - 90 %  - bardzo dobry 

 89 % - 75 % -  dobry 

 74 % - 51 % - dostateczny 

 50 % - 30 % - dopuszczający 

 29 % i poniżej – niedostateczny 

3. Oceny uzyskane przez ucznia wpisywane są do dziennika lekcyjnego w dniu wystawienia 

oceny bądź w dniu następnym, 

4. Obowiązują następujące kolory i skróty dotyczące wystawianych ocen w dziennikach 

lekcyjnych: 

a. - kolor czerwony – pisemne prace klasowe, sprawdziany, testy, zeszyt przedmiotowy 

ucznia, 

b. - kolor zielony – kartkówki 

c. - kolor niebieski lub czarny – odpowiedzi ustne, aktywność, prace domowe. 

5. W dziennikach lekcyjnych nauczyciel każdego przedmiotu opracowuje jasne, czytelne skróty, 

którymi opisuje proces nauczania. Standardowe skróty to: 

a. O – odpowiedź 

b. Z – zeszyt 

c. PD – praca domowa 

d. A - aktywność  

Dopuszcza się stosowanie znaków: 

e. nb. – nieobecny 

f. np. - nieprzygotowany 

6. Wymagania na poszczególne stopnie oraz warunki i tryb poprawy ocen cząstkowych zawarte 

są w przedmiotowych systemach oceniania.  

7. Ocenie podlegają różnorodne formy pracy ucznia: 
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a. odpowiedź ustna, która może być stosowana na każdej lekcji : 

 opowiadanie 

 opis 

 wygłaszanie tekstów z pamięci 

 udział w dyskusji 

 dialog 

 argumentowanie 

 wnioskowanie 

 aktywność oceniana jest stopniem szkolnym bezpośrednio po jednostce lekcyjnej bądź po 

cyklu zajęć i nie może być oceną negatywną, uczeń ma prawo do pozytywnej oceny za 

zaproponowaną i wykonaną przez siebie dodatkową pracę mająca związek z procesem 

dydaktycznym. 

b. prace pisemne w klasie  

 praca klasowa – musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, może trwać 

1-2 godziny lekcyjne, obejmuje dział bądź dwa lub więcej działów danych zajęć, 

nauczyciel określa wymagania oraz kryteria oceny, pracę klasową poprzedza lekcja 

powtórzeniowa, nie może się odbywać bezpośrednio po przerwach świątecznych, feriach 

zimowych, po których uczniowie mają prawo do dwóch dni na wdrożenie do pracy, prace 

przechowuje nauczyciel, 

 badanie wyników nauczania – sprawdzian wiedzy obejmujący 1 semestr nauki danych 

zajęć edukacyjnych, o tej formie uczeń informowany jest co najmniej 2 tygodnie przed 

jej terminem, poprzedza je lekcja powtórzeniowa, utrwalająca wiadomości, nauczyciel 

dokonuje oceny w ciągu 14 dni od ich wykonania, motywuje ocenę, prace wraz z 

opracowaniem przechowuje dyrektor szkoły, 

 kartkówka – krótka forma sprawdzenia wiadomości, może być stosowana na każdej 

lekcji bez wcześniejszego uprzedzania uczniów, czas trwania do 15 minut, obejmuje 

materiał z 3 ostatnich lekcji 

 sprawdzian – obejmuje nie więcej niż jeden dział materiału z danego przedmiotu, czas 

trwania do 45 minut 

 dyktanda to pisanie z pamięci, ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście poprzedzone 

ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni, czas trwania do 45 minut, 

 testy różnego typu – otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy, wg 

specyfiki przedmiotu, sprawdzający znajomość treści problemowych etapami, czas 

trwania do 90 minut 

 prace domowe – ćwiczenia, notatki, własna twórczość (wytwory literackie, plastyczne), 

referat (dłuższa forma wypowiedzi pisemnej, długoterminowy czas wykonania – od 1 do 

2 miesięcy ), eseje literackie, itp. 

 aktywność na lekcji – praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja i                

zaangażowanie w grupie, sposób prezentacji, efekty pracy), odgrywanie ról, drama, 

 sprawdziany praktyczne – dotyczą one takich zajęć edukacyjnych jak: wychowanie 

fizyczne, plastyka, muzyka, sztuka, informatyka; oceny wystawiane przez nauczyciela są 

jawne, umotywowane ustnie, uczniowie znają wymagania na poszczególne stopnie, 

sprawdzian praktyczny podlega ocenie bezpośrednio po jego wykonaniu. 
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 kontrola prac domowych – nauczyciel kontroluje prace domowe wg ustaleń w 

przedmiotowym systemie oceniania. 

 kontrola zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń – nauczyciel podaje we 

wrześniu zasady dotyczące prowadzenia zeszytów przedmiotowych, które uczniowie w 

formie notatki wpisują do zeszytu, ocenie podlega sposób prowadzenia zeszytu i jakość 

wykonywanych prac, nauczyciele języków kontrolują i oceniają zeszyt przedmiotowy 

ucznia 2 razy w semestrze, nauczyciele pozostałych przedmiotów raz w semestrze, 

8.  W ciągu dnia uczeń może pisać co najwyżej jeden godzinny lub dwugodzinny sprawdzian, 

a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy takie sprawdziany. 

9. Przepis wyżej wymieniony nie obowiązuje w wypadku wyrażenia zgody na kolejny 

sprawdzian przez samorząd klasowy. Na prośbę samorządu klasowego sprawdzian może być 

również przeniesiony na inny termin, 

10. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany z tygodniowym wyprzedzeniem 

zapowiedzieć i zapisać ołówkiem w dzienniku lekcyjnym termin pisemnej pracy kontrolnej w 

celu zapoznania innego nauczyciela z przewidywaną ilością i terminem pisania prac 

kontrolnych. 

11. Pisemne prace kontrolne nauczyciel zobowiązany jest przechowywać przez cały rok. 

12. Prace pisemne zostają poprawione w ciągu dwóch tygodni; wyjątek stanowi sytuacja, kiedy 

nauczyciel jest chory lub jest w delegacji. Termin poprawy prac bardziej pracochłonnych 

ustala nauczyciel z uczniami. 

a. uczeń nieobecny ma obowiązek zaliczyć prace klasowe i sprawdziany pisemne w terminie 

ustalonym wspólnie z nauczycielem nie kolidującym z zajęciami lekcyjnymi dla pozostałych 

uczniów. 

b. uczeń, który uchyla się od zaliczenia prac klasowych i sprawdzianów pisemnych (z 

wyjątkiem przyczyn usprawiedliwionych) otrzymuje bieżącą ocenę niedostateczną  i traci 

możliwość poprawy tej oceny. 

c. uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu i pracy klasowej w terminie 

dwóch tygodni od daty otrzymania tejże oceny. Obok oceny niedostatecznej wpisuje się ocenę, 

jaką uczeń uzyskał z poprawy. Przy klasyfikacji brana jest pod uwagę ocena, którą uczeń 

otrzymał z poprawy. 

13. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w 

różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny, nie rzadziej jednak niż 

raz w miesiącu. 

14. Ocenę wystawia nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

15. Stopień ustalony przez nauczyciela nie może być uchylony ani zmieniony decyzją 

administracyjną z zastrzeżeniem – patrz tryb odwoławczy. 

16. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze, to 

ocena śródroczna staje się automatycznie roczną. 
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17. W przypadku, gdy przedmiot nauczany jest przez dwóch lub więcej nauczycieli, to ocenę 

śródroczną i roczną uzgadniają wszyscy nauczyciele prowadzący. 

18. Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciel danego przedmiotu informuje wychowawcę , a 

wychowawca dyrektora szkoły, który w formie pisemnej informuje rodziców / opiekunów 

prawnych ucznia o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z zajęć 

edukacyjnych. 

19. Na miesiąc przed klasyfikacją wychowawca zawiadamia dyrektora, dyrektor zaś w formie 

pisemnej rodziców (opiekunów prawnych) o grożącej uczniowi śródrocznej lub rocznej ocenie 

nagannej z zachowania. 

20. Przewidywane oceny klasyfikacyjne wystawiane są na tydzień przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady. 

21. Uczniowie i rodzice informowani są o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych ustnie.  

22. Uczniowie informowani są o uzyskanych ocenach śródrocznych lub rocznych ustnie, a 

rodzice (opiekunowie prawni) w czasie zebrań w formie pisemnej i poprzez świadectwa. 

23. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

24. W przypadku drastycznego naruszenia szczegółowych warunków i sposobów oceniania 

wewnątrzszkolnego, regulaminów lub statutu szkoły przez ucznia po radzie klasyfikacyjnej, 

ustalona przez wychowawcę ocena zachowania może być zmieniona uchwałą Rady 

Pedagogicznej, na dodatkowym posiedzeniu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców 

(opiekunów prawnych) nie później jednak niż przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w 

danym roku szkolnym. 

25. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na 

które składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.  W przypadku 

szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu i 

egzaminu. 

26. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ustępie 25  nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę (z zastrzeżeniem egzaminu poprawkowego) 

27. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

27a. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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28. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

29. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

30. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z języka mniejszości narodowej do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 31. Laureaci konkursów przedmiotowych (konkursów ustalonych przez Kuratora Oświaty) o 

zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i 

finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

32. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym i zachowania ucznia w 

danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 87 

 

WARUNKI I SPOSÓB ORAZ KRYTERIA KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ  

I ROCZNEJ OCENY ZACHOWANIA. 

 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, głównie na 

podstawie wpisów znajdujących się w zeszycie wychowawczym, przeprowadzonych rozmów z 

uczniami, dokonanych analiz.   

1a. 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. 

2. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się poprzez ocenianie wewnątrzszkolne, na które składa 

się: 
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a. ocenianie bieżące 

b. klasyfikacja śródroczna 

c. klasyfikacja roczna 

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

a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

b. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

c. dbałość o honor i tradycje szkoły 

d. dbałość o piękno mowy ojczystej 

e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

f. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

g. okazywanie szacunku innym osobom 

4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali ocen: nazwa stopnia, 

skrót literowy: 

 wzorowe  wz 

 bardzo dobre  bdb 

 dobre  db 

 poprawne  pop.  

 nieodpowiednie  ndpw 

 naganne  ng 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

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

oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

6. Śródroczne i roczne oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń 

klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

9. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania. 

10. Oceny zachowania są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 
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11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

12. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z 

zastrzeżeniem przypadku, w którym obowiązuje tryb odwoławczy. 

13. Uczeń, który opuścił 3 lekcje bez usprawiedliwienia, bez względu na ilość zdobytych 

punktów, nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania w danym semestrze. 

14. Uczeń, który otrzymał w semestrze 10 punktów ujemnych nie może mieć oceny wzorowej z 

zachowania. 

15. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 170 pkt., co odpowiada ocenie dobrej  

16. Uczeń uzyskuje ocenę śródroczną / roczną w zależności od ilości uzyskanych punktów, która 

jest propozycją oceny wystawionej przez nauczycieli na podstawie uwag wpisanych do zeszytu 

wychowawczego wg poniższej tabeli,  

Łączna ilość punktów Ocena zachowania – semestralna / roczna 

Powyżej 250 wzorowe 

200 - 250 bardzo dobre 

161 - 199 dobre 

81 - 160 poprawne 

0 – 80 nieodpowiednie 

Poniżej 0 naganne 

 

OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW UWZGLĘDNIA DWA OBSZARY: ZACHOWANIA 

POZYTYWNE I ZACHOWANIA NEGATYWNE. 

I. ZACHOWANIA POZYTYWNE. 

Lp. Opis zachowania pozytywnego Punkty dodatnie 

1.  Aktywne sprawowanie funkcji w szkole do 30 

2.  Aktywne sprawowanie funkcji w klasie.  do 20 

3.  

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz:  

- konkursy, zawody, turnieje: 

-za udział w etapie szkolnym  

                                 - etap gminny 

              

 

            5 pkt. 

10 pkt. 
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                                 - etap powiatowy  

                                 - etap wojewódzki 

                                 - etap krajowy 

Aby otrzymać punkty za udział w etapie wojewódzkim uczeń 

musi przejść przez trzystopniowe eliminacje. Uzyskanie 

tytułu laureata lub zajęcie 1, 2, 3 miejsca w konkursie 

wojewódzkim lub krajowym skutkuje wpisem na świadectwie 

jako szczególne osiągnięcie.  

15 pkt. 

20 pkt. 

30 pkt. 

4.  Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych do 20 

5.  Praca na rzecz klasy do 20 

6.  Praca na rzecz szkoły do 20 

7.  Praca na rzecz środowiska do 20 

8.  Udokumentowana pomoc kolegom w nauce do 10 

9.  Punktualność do 10 

10.  
Przejawianie inicjatywy, aktywny udział w pracach kół 

zainteresowań i organizacjach 
do 20 

11.  Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią do 20 

12.  100 % frekwencja do 20 

II. ZACHOWANIA NEGATYWNE. 

Lp. Opis zachowania negatywnego Punkty ujemne 

1.  Zakłócanie toku lekcji za każde 5 

2. Uporczywe przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji za każde 10 

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela za każde 10 

4. Aroganckie odezwanie się do nauczyciela, pracowników 

szkoły, kolegów i koleżanek, ubliżanie, zaczepianie słowne 

lub fizyczne 

za każde 30 

6. Bójka za każdą do 50 

7. Wulgarne słownictwo za każde 20 

8. Niewłaściwe zachowanie poza szkołą za każde do 30 
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9.  Niewłaściwe zachowanie na terenie szkoły i imprezach 

szkolnych 

za każde 10 

10. Niszczenie mienia szkolnego i rzeczy innych uczniów za każde od 10 do 

50 

11. Niszczenie przyrody, znęcanie się nad zwierzętami za każde od 20 do 

30 

12. Kradzież, wyłudzanie za każde 50 

13. Fałszowanie podpisów, dokumentów za każde 50 

14. Zaśmiecanie otoczenia za każde 10 

15. Palenie papierosów za każde 30 

16. Picie alkoholu, posiadanie, zażywanie lub rozprowadzanie 

środków odurzających  

za każde 50 

17. Nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje  za każde 5 

18. Opuszczanie budynku i terenu szkoły bez zezwolenia 

nauczyciela 

za każde 40 pkt. 

19. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia / 1 godz. /  za każdą 5 

20.  Niewykonywanie zobowiązań za każde 10 

21. Niewłaściwy wygląd: wyzywający strój uchybiający godności 

ucznia, noszenie biżuterii, makijaż 

30 za każdy dzień 

22. Farbowanie włosów 50 pkt. jednorazowo 

za stwierdzony fakt 

23. Niewłaściwe używanie telefonu komórkowego na terenie 

szkoły 

za każde 30 pkt. 

 

III. REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM 

 

 

Lp. 

 

OCENA ZA REALIZACJĘ PROJEKTU 

 

Ilość 

punktów 

1. Wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich 

etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w 
+40pkt. 
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realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się 

umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków. 

2.  Był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a 

jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i 

nacechowana życzliwości. 

+30pkt. 

3. Współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania. 
+20pkt. 

4. Współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były 

podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna 

projektu. 

+10pkt. 

5. Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt 

gimnazjalny nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 

konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność 

realizacji zadań przez innych członków zespołu. 

-10pkt. 

6. Nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego. -40pkt. 

 

16. Ocena z zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 

17. Szkoła określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły. Uczeń ma obowiązek 

noszenia czystego, schludnego, estetycznego stroju, z pominięciem jaskrawych, wyzywających 

kolorów, z zakrytymi dekoltami. Ubrania muszą zasłaniać plecy i brzuch. Nie wolno nosić 

niezasadnych ozdób (np. chust) i  biżuterii, a twarz powinna wyglądać  naturalnie, bez makijażu 

i bez farbowania włosów.  

18. Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie na 

terenie szkoły z telefonu komórkowego. 

19. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

(aparat musi być wyłączony i schowany). 

20. Podczas przerw, przed zajęciami i po zajęciach telefon może być używany w trybie 

,,milczy’’. 

21. Zabronione jest nagrywanie dźwięków i obrazu za pomocą telefonu komórkowego i innych 

urządzeń rejestrujących. 

22. Za kradzież  lub zaginięcie telefonu i innych urządzeń, które uczeń przynosi do placówki, 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności, ale ten fakt należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub 

dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji (według decyzji rodzica). 

24. Za niewłaściwe korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń rejestrujących w 

czasie zajęć edukacyjnych uczeń otrzymuje punkty ujemne. 



 

 

89 

 

25. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie telefonu do ,, depozytu’’ – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. 

26. Za poszczególny obszar zachowania uczeń otrzymuje punkty jednorazowo za semestr. Jeśli 

w jednym semestrze uczeń uzyskał wyższą ocenę z zachowania, a w drugim niższą (lub 

odwrotnie), decyzję o ocenie rocznej podejmuje wychowawca po wnikliwej analizie 

dokumentacji, rozmowach z nauczycielami, uczniami i samym uczniem. 

27. Ostateczną decyzję o wystawieniu oceny z zachowania (jeśli pojawiają się sprzeczności, 

niejasności lub ewentualne zastrzeżenia, duża rozpiętość skali w ocenie nauczycieli, uczniów, 

samego ucznia) pozostawia się wychowawcy klasy, który dokonuje globalnego 

podsumowania na podstawie poniższych kryteriów oceniania zachowania, z tym że ocena 

ostateczna może by podwyższona lub obniżona o 1 skalę w stosunku do ustalonej wyżej 

punktacji,  

1. Ocena wzorowa: uczeń 

a) spełnia wymagania zawarte w treści oceny bardzo dobrej, 

b) jest przykładem do naśladowania dla innych uczniów, 

c) jest pilny i sumienny w wypełnianiu obowiązków, 

d) bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, 

e) ma wzorową frekwencję (godziny usprawiedliwione), 

f) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, 

g) (dotyczy gimnazjum) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we 

wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu 

w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością 

dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków 

1. Ocena bardzo dobra: uczeń 

a) spełnia wymagania zawarte w treści oceny dobrej, 

b) wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią, 

c) bierze udział w życiu klasy i szkoły, środowiska, 

d) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

e) ubiera się stosowanie do wymaganych okoliczności, 

f) (dotyczy gimnazjum) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt 

edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i 

nacechowana życzliwości. 

2. Ocena dobra - uczeń: 

a) dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

b) jest uczciwy, sumienny, 

c) dobrze wywiązuje się z podjętych zadań, 

d) nie ulega nałogom, 

e) dba o kulturę słowa, 

f) z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej 

g) dba o czystość i estetykę szkoły, 

h) zauważa własne błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić, 

i) szanuje prawa innych, 
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j) (dotyczy gimnazjum) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania. 

3. Ocena poprawna - uczeń: 

a) spóźnia się i opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 

b) nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska, 

c) czasami swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych, 

d) czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie, 

e) nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe, 

f) jego wygląd sporadycznie budzi zastrzeżenia, 

g) nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym, 

h) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, 

i) (dotyczy gimnazjum) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, 

wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były 

podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. 

4. Ocena nieodpowiednia – uczeń: 

a) często spóźnia się  lub opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, 

b) utrudnia prowadzenia zajęć, 

c) odnosi się z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, 

d) ubiera się niestosownie do wymogów szkoły, 

e) jest niekoleżeński, niekulturalny, nietolerancyjny, 

f) swoim postępowaniem wywiera zły wpływ na innych 

g) nie jest zainteresowany własnym rozwojem, 

h) (dotyczy gimnazjum) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu 

realizującego projekt gimnazjalny nie wywiązał się w terminie ze swoich 

obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub 

konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu. 

5. Ocena naganna – uczeń: 

a) nie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych, 

b) jest agresywny, 

c) narusza godność osobistą i cielesną innych, 

d) łamie przepisy regulaminowe, nie dostrzega błędów i ich nie poprawia, 

e) świadomie stwarza zagrożenie dla innych, 

f) niszczy mienie szkoły, 

g) przywłaszcza sobie cudzą własność, 

h) ulega nałogom, 

i) nagminnie spóźnia się na lekcje, opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia 

j) (dotyczy gimnazjum) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu 

gimnazjalnego 

§ 89 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  
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2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą:  

a. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -  jako członek 

komisji 

5. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania 

egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi na każdą ocenę przygotowuje komisja 

egzaminacyjna. Pytania zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z pracy w komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

a. skład komisji 

b. termin egzaminu 

c. pytania egzaminujące 

d. wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu 

dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Czas trwania egzaminu pisemnego z jednych zajęć edukacyjnych określa się na 45 minut. 

Zadania praktyczne losuje uczeń z zestawu przygotowanego przez komisję i po 10 

minutowej formie przygotowania zalicza maksymalnie w ciągu 15 minut. Uczeń ma prawo 

zakończyć egzamin przed upływem wyznaczonego czasu. 

9. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn 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. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 



 

 

92 

 

programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 

klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym). 

§ 90 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany 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. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Warunkiem jest tylko prośba pisemna wychowawcy lub rodziców, skierowana 

do dyrektora szkoły. 

3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek taki może składać uczeń, który jest 

nieklasyfikowany tylko z jednego przedmiotu. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

b. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, 

zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. a, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

a. imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzali egzamin klasyfikacyjny dla ucznia; 

b. termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

c. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

d. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. 
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20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

21. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

22. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ustępie 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

23. W skład komisji wchodzą: 

a. w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

b.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

 wychowawca klasy, 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

 pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole 

 psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

 przedstawiciel rady rodziców. 

24. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego 
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nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

24. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

25. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 skład komisji, 

 termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, 

 zadania (pytania) sprawdzające, 

 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

b.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji, 

 termin posiedzenia komisji, 

 wynik głosowania, 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

26. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

27. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

10. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, 

ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 91 

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej i 

składa się z 2 części. 

2. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy 

uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. 

3. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć 
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ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. 

4. Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym.  

5. Podczas I części sprawdzianu badany i oceniany jest, poziom osiągnięć uczniów w 

zakresie pięciu obszarów umiejętności: 

a. czytania,  

b. pisania,  

c. rozumowania,  

d. korzystania z informacji,  

e. wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

W części II uczniowie pracują na arkuszu w języku angielskim, gdzie jest badany i oceniany 

poziom osiągnięć językowych ucznia. 

6.  Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą 

przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter 

ponadprzedmiotowy.  Umiejętności te są: 

a) podstawowe dla tego poziomu kształcenia,  

b) ponadprzedmiotowe,  

c) niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu 

codziennym. 

7. Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w 

całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie 

ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

8. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do 

sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, 

ale przerwali sprawdzian, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza 

dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia 

danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

9.  Sprawdzian organizują i przeprowadzają na "swoim" terenie okręgowe komisje 

egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia.  

10. Miejsce, w którym przeprowadzany jest sprawdzian musi spełniać warunki określone 

przepisami bhp, zapewniać piszącym samodzielność pracy.  

11. Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi 

zwany arkuszem egzaminacyjnym.  

12. Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i trwa 60 minut. Jest to czas, który przeznaczony jest 

na rozwiązywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje 

swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z 

http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=40&Itemid=55
http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=40&Itemid=55
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pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na 

zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz czas kodowania nie są wliczane do czasu 

sprawdzianu!  

13. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej 

niż 30 min.  

14. Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte sprawdzianu sprawdzane i punktowane są przez 

specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

15. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.  

16. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa 

sprawdzian i unieważnia go. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu sytuacja powtórzy 

się, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w 

miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się 

„0”. 

17.  Każdy uczeń otrzymuje od okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o 

szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

szkole podstawowej. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o 

wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.   

18. Na prośbę ucznia  lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniana uczniowi  lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i 

czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

§ 92 

EGZAMIN GIMNAZJALNY W OSTATNIM ROKU NAUKI    

  

 

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on 

powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń 

kończący szkołę. Przystąpienie jest jednym z warunków jej ukończenia.  

2. Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć 

ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym. 

3. Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na tym egzaminie 

nie ma wpływu na ukończenie szkoły; nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, 

gimnazjalista ukończy szkołę (pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji końcowej z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyska oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Sprawdzian2005/spr_swiad.pdf
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niedostatecznej). Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak 

i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu 

uczniów do tych szkół.  

 

6a. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

a) w części pierwszej humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

b) w części drugiej matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, 

c) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

1) Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z 

następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, 

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego. 

2) Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią 

egzaminu gimnazjalnego.  

3) Rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły do dnia 20 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację 

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią 

egzaminu gimnazjalnego. 

3a) Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów przystępujących do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego na podstawie deklaracji przedstawionych do 20 września”. 

4) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka 

obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni 

z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym. 

5) Uczniowie, o których mowa w ustępie 6a, punkt 4. mogą przystąpić do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeśli wyrażą taką wolę. Wtedy w 

deklaracji, którą składają rodzice (prawni opiekunowie) dyrektorowi szkoły podają też 

informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego 

na poziomie rozszerzonym. 

6) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 

podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo 

do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

7)  Każda część egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana jest innego dnia. 

8) Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają 
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po 150 minut. 

9) Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na 

poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

trwają po 60 minut. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym 

jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres 

wymagań dla poziomu III.0. 

10) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 

podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo 

do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania 

egzaminacyjne obejmują zakres wymagań , dla poziomu III.1. 

11) Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również 

przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w punkcie 11. 

12) Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażone w skali procentowej i skali centylowej 

dla zadań z zakresu: 

a) języka polskiego, 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

c) matematyki, 

d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

f) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy uczeń 

przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, 

g) wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu 

gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników 

ustalonych  przez komisje okręgowe. 

13) Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym po raz 

pierwszy brane będą pod uwagę począwszy od rekrutacji uczniów do szkół 

ponadgimnazjalnych  na rok szkolny 2018/2019 

4. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w kwietniu w terminie ustalonym przez 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

5. Gimnazjaliści, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do 

egzaminu w ustalonym terminie kwietniowym, a także ci, którym egzamin przerwano, 

przystępują do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora CKE. 

Dodatkowy egzamin odbywa się nie później niż do 20 sierpnia danego roku. 

6. Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają komisje okręgowe w macierzystej 
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szkole ucznia.  

7. Miejsce, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny, musi spełniać warunki 

określone przepisami bhp i zapewniać piszącym samodzielność pracy.  

8. Każdy uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zestaw zadań wraz z 

kartą odpowiedzi (tzw. arkusz egzaminacyjny). 

9. Rozwiązane przez ucznia zadania otwarte są sprawdzane i punktowane przez specjalnie 

przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

wpisanych do ewidencji.  

10. Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Nie mogą oni sprawdzać prac uczniów ze szkoły, 

w której są zatrudnieni. 

11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez gimnazjalistę lub 

jeżeli zakłóca on prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający 

pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 

unieważnia pracę tego gimnazjalisty i przerywa jego egzamin. Jeżeli w trakcie ponownego 

egzaminu gimnazjalnego sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o wynikach egzaminu - w 

miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z egzaminu wpisuje się „0”.  

12. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). W miejscu i 

czasie wskazanym przez dyrektora OKE. 

13. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tego orzeczenia, 

14. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specjalnych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi 

szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do 

egzaminu gimnazjalnego. 

15. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w 

warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o 

stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

16. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był 

objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 

językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

17. Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty 

wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
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prowadzących zajęcia z uczniem w szkole po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek 

rodziców (prawnych opiekunów). Dla uczniów o których mowa nie przygotowuje się 

odrębnych zestawów. 

18. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o 

sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i 

możliwości uczniów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji 

Centralnej, nie później  niż do dnia 01 września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

19. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów spośród możliwych sposobów 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określonych w 

szczegółowej informacji dyrektora Komisji Centralnej. 

20. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

21. Uczniowie ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z 

obowiązku  przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

22. Uczniowie ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej , mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

23. Uczniowie ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią 

samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 

24. Dla uczniów posiadających opinie, orzeczenia, zaświadczenia czas trwania egzaminu 

gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może być przedłużony egzamin, określa 

dyrektor Komisji Centralnej. 

§ 93 

 

SYSTEM NAGRÓD I ŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH. 

1. Nagrody: 

a. pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy 

b. wyróżnienie ucznia przez dyrektora wobec społeczności szkolnej 
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c. list pochwalny dla rodziców uczniów utalentowanych i rozwijających swe uzdolnienia w danej 

dziedzinie, list gratulacyjny dla rodziców, 

d. nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wręczane na apelu 

e. wpis do kroniki szkolnej za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne 

f. świadectwa z wyróżnieniem 

g. informacja na gazetce ściennej w szkole, artykuł prasowy w mediach lokalnych, 

2. Środki wychowawcze powinny być stosowane z zachowaniem poniższej hierarchii: 

a. ustne upomnienie ucznia wobec klasy 

b. upomnienie ucznia wobec całej społeczności szkolnej 

c. nagana z ostrzeżeniem wobec społeczności szkolnej z jednoczesnym powiadomieniem 

rodziców w formie pisemnej bądź ustnej 

d. zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych 

e. pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz 

f. przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły przez kuratora oświaty 

g. w przypadku drastycznego naruszenia zasad wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminów lub 

statutu szkoły przez ucznia, środki wychowawcze mogą być zastosowane z pominięciem 

hierarchii przedstawionej powyżej. 

 

  § 94 

 

INFORMOWANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)  

O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW. 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) są informowani o osiągnięciach swoich dzieci poprzez: 

a. kontakty bezpośrednie 

 zebrania klasowe, 

 konsultacje na wniosek nauczyciela (wychowawcy), 

 indywidualne rozmowy w ramach szkoły „otwartych drzwi” 

b. kontakty pośrednie 

 rozmowa telefoniczna 

 korespondencja listowna 

 zawiadomienie przesłane przez ucznia 
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 adnotacja w zeszycie przedmiotowym 

19. Poszczególni nauczyciele (wychowawcy) samodzielnie określają częstotliwość 

kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zależności od postępów i osiągnięć 

szkolnych ucznia oraz określonego zachowania. 

20. W ciągu roku szkolnego odbywają się cztery obowiązkowe spotkania z rodzicami o 

charakterze informacyjnym: 

a. wrzesień – podanie ogólnych informacji o zmianach w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania według zmian oświatowych, 

b. listopad – podanie ogólnych informacji o postępach i trudnościach ucznia w 

nauce i zachowaniu, 

c. styczeń – przekazanie wystawionych ocen śródrocznych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania, 

d. kwiecień – podanie bieżących ocen z postępów ucznia w nauce oraz 

przewidywanych rocznych ocenach, 

 

§ 95 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia z 

uzasadnieniem do dyrektora szkoły, jeżeli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych 

b. w  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania podczas rady pedagogicznej zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2 lit. a, uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami (opiekunami prawnymi). 

3a. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń”. 

4. W skład komisji wchodzą: 

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne 

 komisja podejmuje decyzję przy obecności co najmniej 3 członków komisji 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji 

 wychowawca klasy 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

 przedstawiciel rady rodziców 

Komisja podejmuje decyzję przy obecności co najmniej 4 członków komisji 

5. 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 innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego .  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 skład komisji 

 termin sprawdzianu 

 zadania (pytania sprawdzające) 

 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę 

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji 

 termin posiedzenia komisji 

 wynik głosowania 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu z zajęć 

edukacyjnych w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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9. Przepisy 1 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 96 

WARUNKI I PROCEDURA UZYSKANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE OCEN 

ROCZNYCH Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUAKCYJNYCH 

 

1. Do egzaminu sprawdzającego w celu podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić uczeń spełniający 

następujące warunki: 

a) Nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych z zajęć z danego przedmiotu, 

b) Przystąpił w terminie wyznaczonym dla całej klasy (lub dla grupy) do wszystkich 

przeprowadzonych w ciągu roku prac klasowych, sprawdzianów, testów, badań 

wyników. 

2. Jeżeli uczeń nie przystąpił w terminie do prac klasowych (sprawdzianów) z powodu 

choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, może zaliczyć tę pracę klasową 

(sprawdzian) po terminie – i wówczas jest ona traktowana jako pisana w terminie. 

3. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne podawane są na tydzień (7 dni) przed radą 

klasyfikacyjną.  Po uzyskaniu tej informacji uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) mogą 

złożyć  podanie do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego na 5 

dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Podanie opiniuje 

wychowawca, określając, czy uczeń spełnia warunki opisane w ustępie 1. 

4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole  w dniu podawania do wiadomości 

przewidywanych ocen, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek 

zwrócić się do wychowawcy o podanie przewidywanych ocen. W przypadku 

niedopełnienia formalności zapoznania się z ocenami przewidywanymi  uczniowi nie 

przysługuje prawo do egzaminu na podwyższenie oceny. 

5. Egzamin odbywa się na 2 – 3 dni przez przed posiedzeniem rady zatwierdzającej 

klasyfikację roczną w formie sprawdzianu pisemnego i ustnego (praktycznego). 

6. Do przeprowadzenia sprawdzianu powołana zostaje komisja składająca się z dyrektora 

szkoły (jako przewodniczącego komisji) i dwóch nauczycieli (przy czym jeden z nich 

musi uczyć danego przedmiotu, z którego odbywa się sprawdzian). 

7. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) układa nauczyciel danego przedmiotu w 

konsultacji z innymi nauczycielami tego samego przedmiotu lub pokrewnych przy 

akceptacji przewodniczącego komisji. 

8. Stopień trudności sprawdzianu (zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom oceny, 

o którą ubiega się uczeń zgodnie z wymaganiami programowymi na każdą ocenę. 

9. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa od wcześniej przewidywanej 

przez nauczyciela i może być wyższa od niej o jeden stopień. 
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10.  Z egzaminu sporządza się protokół zawierający termin egzaminu sprawdzającego, skład 

komisji, zestaw zadań, ocenę, która otrzymuje  uczeń, krótki opis stopnia wykonanych 

zadań pisemnych i ustnych (praktycznych) oraz podpisy członków komisj 

§ 97 

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W 

GIMNAZJUM W PRZYTUŁACH 

 

1.  Ustalenia ogólne  

1)  Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 

2010 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 

oceniania,  klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

2)  Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny   w czasie nauki w 

gimnazjum. 

3)  Realizacja projektu edukacyjnego powinna się odbywać w klasie I lub II 

gimnazjum ( nie zaleca się realizacji projektu w klasie III ) .  

4)  Temat projektu realizowanego w gimnazjum jest wpisywany uczniowi na 

świadectwie ukończenia szkoły.  

5)  Gimnazjum stwarza warunki do realizacji  uczniowskich projektów 

edukacyjnych, które mogą mieć charakter: przedmiotowy, 

międzyprzedmiotowy, a czas ich powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy 

z zależności od problematyki i złożoności projektu.  

6)  Udział uczniów w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z 

zachowania.  

7)  Szczegółowe kryteria oceny zachowania,  uwzględniające udział ucznia w 

projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w 

statucie szkoły.  

8)  W szczególnych przypadkach opiekun projektu może prz edłużyć realizację 

projektu.  

2.  Rola nauczycieli  

1)  Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów 

edukacyjnych w szkole.  

2)  Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego 

koordynatora projektów.  

3)  Do zadań szkolnego koordynatora p rojektów należy:  

a)  udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody 

projektu,  

b)  zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych 

nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej,  jej 

przedstawienie dyrektorowi i radz ie pedagogicznej oraz upowszechnienie w 
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sposób przyjęty w szkole( strona internetowa, tablica ogłoszeń na korytarzu i 

w pokoju nauczycielskim),  

c)  monitorowanie stanu realizacji projektów,  

d)  upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów,  

e)  organizację publicznych prezentacji projektów,  

f)  podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej 

sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.  

4)  Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.Jego zadania 

to:  

a)  omówienie scenariusza projektu z uczniami,  

b)  przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami,  

c)  przygotowanie dokumentacji i  zapoznanie uczniów z zasadami jej  

prowadzenia:  

   karty projektu,  

   karty samooceny ucznia,  

   karty oceny projektu,  

   karty oceny prezentacji projek tu,  

   sprawozdania z realizacji  projektu,  

d)  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,  

e)  organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i 

konsultacji,  

f)  pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,  

g)  pomoc w prezentacji  projektu,  

h)  ocena projektu,  

i)  komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie,  

j)  koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt 

edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.  

5)  Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem 

w projekcie międzyprzedmiotowy jest zobowiązany do:  

a)  konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,  

b)  czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu,  

c)  sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i 

konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym, 

d)  prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu,  

e)  współpracy z opiekunem projektu i szkolnym koordynatorem projektu w 

ciągu roku szkolnego i podczas prezentacji projektów,  

f)  ustalenia oceny przedmiotowej projektu,  jeśli  jest przewidziana,  

g)  udziału  w ustaleniu oceny ucznia projektu, skutkującej wpisem na 

świadectwie ukończenia szkoły (zaliczył /  nie zaliczył),  

h)  udziału w ustaleniu oceny z zachowania ucznia.  

6)  Wychowawca klasy jest zobowiązany do:  

a)  poinformowania uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekun ów) na 

początku roku szkolnego ( do końca września) o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego,  
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b)  prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu 

przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:  

  wyboru tematu i  grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,  

  monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt 

z opiekunem projektu,  

  przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom    ( 

prawnym opiekunom).  

c)  komunikowania się z  opiekunami projektów w sprawie oceniania 

zachowania,  

d)  prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej,  związanych 

z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego ( dziennik lekcyjny, arkusze 

ocen, świadectwa, zeszyt uwag).  

 

3.  Działania projektowe  

1)  Wybór tematu projektu.  

a)  Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie 

będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni.  

b)  Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze 

się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczn e, 

uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy 

programowej.  

c)  W terminie do 1 września roku szkolnego, w którym będzie realizowany 

projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów 

edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym, określając również typy 

projektów ( np. badawczy, lokalnego działania).  

d)  Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej 

klasie bądź przez kilu nauczycieli międzyprzedmiotowy.  

e)  Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu do końca września.  

2)     Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.  

a)  Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, 

harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, 

przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania 

projektu i  jego prezentacji.  

b)  Opiekunowie projektów i  nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają 

miejsce i   terminy konsultacji.  

c)  Opiekunowie projektów i  nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują 

kartę projektu.  

3)  Wykonanie zaplanowanych działań.  

a)  Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do 

końca maja danego roku szkolnego.  

b)  Szkolny koordynator projektu z innymi nauczycielami do końca maja 

przygotowuje program prezentacji projektów, uzgadniając formułę prezentacji 

poszczególnych projektów.  

c)  Uczniowie dokonują samooceny projektu.  
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d)  Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.  

4.  Ocena projektu edukacyjnego.  

1)  Oceny projektu dokonuje opiekun projektu, który może konsultować się z 

innymi nauczycielami współpracującymi  przy realizacji projektu przed jej  

dokonanie.  

2)  Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:  

a)  sprawozdania z projektu ( np. karta realizacji projektu),  

b)  wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile 

takie były planowane i powstały,  

c)  sposób prezentacji  projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono 

celem projektu,  

d)  pracę zespołową i indywidualną ucznia,  

e)  samoocenę uczniów.  

3)  Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego 

w projekcie i  kończy się stwierdzeniem uogólniającym: zaliczył / nie zaliczył 

udziału w projekcie,  które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie 

ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.  

4)  Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego 

przedmiotu, dopuszcza się wpisan ie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego 

lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu ( jeśli jest 

jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na 

podstawie oceny opisowej,  o której mowa w punkcie 4.  

5.  Publiczne przedstaw ienie rezultatów projektu.  

1)Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Festiwalu 

Projektów .  

  2)festiwal Projektów odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w         

harmonogramie uroczystości szkolnych w danym  roku szkolnym.  

  3)Podczas Festiwalu Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów.  

4) Szkoła w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną 

publicznej prezentacji.  

  5) Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji  swojej pracy.  

6)Do końca roku szkolnego uczniowie  pod opieką nauczycieli przygotowują 

sprawozdania z realizacji  projektów, które umieszczone są na stronie 

internetowej szkoły.  

6.  Ustalenia dodatkowe 

1)  Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek 

rodziców(w tym przypadku na świadectwie jest  wpis zwolniony/zwolniona).  

2)  Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania 

projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego 

obecność w szkole ( np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź 

losowe).  

3)  Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić 

podczas realizacji  projektów edukacyjnych.  
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4)  Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić 

zapisy niniejszych zasad i  warunków realizacji projektu, dostosowując je do 

realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.  

 

 

§ 98 

 

1. Zmiany zasad oceniania wprowadza się na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej. 

2.  Z wszystkimi zmianami wprowadzonymi w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego 

wychowawcy mają obowiązek zapoznać uczniów i rodziców. Fakt ten musi być odnotowany w 

dzienniku lekcyjnym i podpisany przez obecnych na spotkaniu. 

4. Wszystkie sprawy szczegółowe nieuregulowane niniejszymi ustaleniami oraz sprawy sporne 

wynikłe z realizacji tych ustaleń rozstrzyga Dyrektor Zespołu Szkół. Decyzja Dyrektora jest 

ostateczna. 

 

Rozdział XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 99 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

4. Zmiany w statucie szkoły mogą nastąpić w przypadku złożenia uzasadnionych wniosków 

lub uchwał przez: 

a) Radę Pedagogiczną lub jej komisje, 

b) Radę Samorządu Uczniowskiego. 

2. W ciągu 14 dni od złożenia wniosków lub uchwał Rada Pedagogiczna jest zobowiązana 

je rozpatrzyć i zwykłą większością głosów zatwierdzić, lub odrzucić. 

3. Kurator Oświaty (zgodnie z art. 60, ust. 3 Ustawy o systemie oświaty ) może uchylić 

wprowadzone do statutu zmiany, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującym prawem. 

 

§ 100 

  Statut Zespołu Szkół w Przytułach został podjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu 

Szkół w Przytułach (Uchwała nr 2) z dnia 31 sierpnia 2015r. i wchodzi w życie z dniem 1 

września 2015r. 

 

  


