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Statut opracowano na podstawie: 

 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze 

zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 

z późn. zm.); 

 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. 

z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 

z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 

r. poz. 649); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603); 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 

i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532); 

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych 

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

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
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kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157); 

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

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

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

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

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki 

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1596); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 

zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej 

i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie 

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 

innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546); 
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 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1512). 
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Rozdział 1 

Nazwa szkoły 

§ 1. 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 1im. Piotra Wysockiego w Warce. 

2. W skład Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce wchodzą klasy 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w Warce do 

dnia 31 sierpnia 2019 roku. 

3. Siedzibą Szkoły jest budynek w Warce, ul. Warszawska 24 

 

§ 2. 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Warka, mająca swoją siedzibę przy Placu 

Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty 

Delegatura w Radomiu. 

3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat i jest podzielony na dwa etapy 

edukacyjne: 

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna; 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII; 

4. Czas trwania cyklu kształcenia w dotychczasowym gimnazjum trwa 3 lata. 

5. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program nauczania 

przedszkolnego. 

6. W oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkole wychowaniem przedszkolnym 

objęte są dzieci w wieku 3 -  6 lat. 

 

 § 3. 

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Piotra Wysockiego  

w Warce wraz z klasami dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stanisława 

Marciniaka w Warce;  

2) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Warce; 

3) Organie nadzorującym - należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Warce; 

5) Nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły 

pozostających w stosunku pracy; 

6) Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka lub osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad małoletnim dzieckiem. 
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Rozdział 2  

Cele i zadania szkoły 

§ 4. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły które zostały dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska. 

2. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

3. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 

1) Umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy 

i Świata; 

2) Udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, 

rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne; 

3) Organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły; 

4) Zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania 

i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi. 

4. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:  

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

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele);  

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

i etnicznej;  

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

osób;  

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

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

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

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

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

edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;  
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11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  

5. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej to: 

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

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

myślenia matematycznego;  

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji 

z różnych źródeł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

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

 

§ 4a 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

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

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

 

§ 4b 

Działalność innowacyjna 

 

Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 
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organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów 

oraz nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, 

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności innowacyjnej. 

 

§ 4c 

Działalność eksperymentalna 

 

1. W szkole mogą być prowadzone zajęcia eksperymentalne. Eksperymenty pedagogiczne są 

nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu 

poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Eksperymenty mogą obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Eksperyment 

może być wprowadzony w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

eksperymentalnych. 

4. Eksperymenty wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie; 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentów na ich prowadzenie 

w szkole, w przypadku, gdy założony eksperyment nie był wcześniej opublikowany. 

Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z opisem 

jego zasad oraz zgodą autora lub zespołu autorskiego eksperymentu, o której mowa 

w ust. 7 pkt. 1-3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi 

prowadzącemu szkołę planowanie rozpoczęcie eksperymentu. 

8. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

eksperymentu przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, eksperyment zostaje 

wprowadzony. 

 

§ 4d 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  
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        i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich  

4) wpływa na integrację uczniów  

5) wpływa na podniesienie jakości pracy placówki. 

3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii i Rady Rodziców.  

4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

 

§ 4e 

 

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje 

rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.  

2. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby, 

instytucje  i stowarzyszenia wyrażające chęć pomocy innym.  

3. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.  

4. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń klas 6,7,8 Szkoły 

Podstawowej, uczniowie gimnazjum jak również absolwenci wyrażający chęć 

wolontaryjnej pomocy osobom potrzebującym i pragnący dzielić się swoimi 

umiejętnościami z innymi. 

5. Każdy uczeń przystępujący do Koła posiada pozwolenie od Rodzica/Opiekuna prawnego.  

6. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby 

innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.  

7. Szczegółowe zasady działania Koła określa Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu 

przy Szkole w Warce. 

 

Rozdział 3 

Formy pomocy  

§ 5. 

 

Uczniowi z przyczyn rodzinnych, rozwojowych lub losowych jest potrzebna pomoc 

i wsparcie, Szkoła zobligowana jest świadczyć formy opieki i pomocy uczniom: 

1) pomoc materialna; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności  w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności. 
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§ 6. 

Pomoc materialna 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do 

edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak 

i motywacyjnym. 

 

§ 6a 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich 

rodzicom oraz nauczycielom.  

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynikających w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
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5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1)  zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

3)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4)  zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników 

tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi 

do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz 

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć 

wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 10, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 

realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

szkolny  i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych 

potrzeb edukacyjnych, 

b) b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie 

z uczniem 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji; 

6. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, 

o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla 

ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione 

potrzebami ucznia. 

7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 
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2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) Poradni; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) asystenta nauczyciela; 

13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 6b 

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru 

szkoły ponadpodstawowej. 

2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym 

wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.  

3. WSDZ  realizowane jest poprzez: 

1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla 

klas VII i VIII; 

2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań 

zawodowych; 

b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością 

w życiu zawodowym; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi 

i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym i prognozowanym 

zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach w poszczególnych branżach oraz 

dostępnych stypendiach i systemach dofinansowania kształcenia. 

4) plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje 

zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego. 
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Rozdział 4 

Organy Szkoły 

§ 7. 

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 8. 

Dyrektor 

 

1. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich 

pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę 

nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 

2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1)  kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny,  

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

5)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom   

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

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

specjalnego ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką lub osobami (instytucjami) sprawującymi profilaktyczną 

opiekę medyczna nad dziećmi i młodzieżą. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty 

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

4. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.   
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§ 9. 

 

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

 

§ 10. 

 

Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami 

i Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 11. 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2)  projekt planu finansowego szkoły, składany przez Dyrektora; 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 12. 

 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 
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§ 13. 

Rada Rodziców 

 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i uczniów.  

2. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie 

rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej 

funkcji szkoły. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

5.  Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły; 

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w szkole; 

7) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  

w rodzinie i środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną  i w związku z tym 

ustalenie zasad użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły; 

10) współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady  

na szczeblu oddziału klasowego oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz 

oddziału klasy i szkoły. 

6.  Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

1) uchwalanie Regulaminu Rady; 

2) programu wychowawczo- profilaktycznego; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

6) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych  

w przypadku braku zgody między nauczycielami przedmiotu; 

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

8) opiniowanie formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 

7. Rada Rodziców może: 
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1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  

w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do 

rad oddziałowych i Rady Rodziców; zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

9. Tryb wyboru członków rady: wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 

każdym roku szkolnym; wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe;  

w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły; 

do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 

 

§ 14. 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

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

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły; 

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 
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zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady 

działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa 

regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 

§ 15. 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz rozwiązywania konfliktów 

 

1. Organy szkoły są niezależne, posiadają prawo swobodnego działania, podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą prawo oświatowe oraz 

statutem szkoły i współpracują ze sobą w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku. 

1a. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach 

dotyczących życia szkolnego. 

1b. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły. 

2. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i pomiędzy 

nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są wewnątrz 

szkoły. 

3. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony 

„przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

4.  Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

Rozdział 5 

Organizacja pracy szkoły 

§ 16. 

 

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

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

szkolnego. 

2.  Nauka w szkole odbywa się w dwóch półroczach. 

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

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania do 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdzają organ 

prowadzący szkołę do 29 maja każdego roku. 

4. W arkuszu organizacji zamieszcza się: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,  

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
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e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo 

przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, 

f)  tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz 

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 

rewalidacyjnych, z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć 

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

§ 17. 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczestniczą w zajęciach 

edukacyjnych, określonych planem nauczania na danym etapie kształcenia i programem 

wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego 

lub opracowanym przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach klas I szkoły ustala organ prowadzący na każdy 

rok szkolny. 

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca, którego formy spełniania zadań 

powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 

środowiskowych szkoły. 

4. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III szkoły podstawowej są prowadzone 

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

5.  Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

 

§ 18. 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
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§ 18a 

 

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba 

uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych  

w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 

30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 

uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych 

zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

 

§ 19. 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia z niezbędnym 

wyposażeniem: 

1) Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem. 

2) Bibliotekę. 

3) Świetlicę. 

4) Gabinet medyczny oraz stomatologiczny 

5) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

6) Zespół pomieszczeń sportowych. 

7) Pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich. 

8) Gabinet terapii pedagogicznej; 

 

§ 20. 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, 

uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę. 

4. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 
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1)  rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów; 

2) przygotowywanie ucznia do samodzielnego i roztropnego szukania dobrej książki; 

3) rozbudzanie pragnienia kontaktu z książką; 

4) zaspakajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu 

dydaktyczno – wychowawczego szkoły; 

5) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

6) wdrażanie do poszanowania książki; 

7) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

8) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

9) współdziała z nauczycielami; 

10) rozwija życie kulturalne szkoły; 

11) wpieranie doskonalenia nauczycieli; 

12) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa; 

13) kształtowanie postawy szacunku dla języka polskiego; 

14) formowania poczucia dumy z tego, że jesteśmy Polakami; 

15) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki; 

16) praca z kółkiem bibliotecznym, współpraca z nauczycielami i rodzicami. 

5.  Zadania biblioteki szkolnej: 

1) Popularyzacja nowości bibliotecznych; 

2) Indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem z dysfunkcjami; 

3) Statystyka czytelnictwa; 

4) Informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego 

warsztatu informacyjnego; 

5) Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, 

przetwarzaniem i tworzeniem informacji;  

6) Komputeryzacja biblioteki; 

7) Renowacja i konserwacja księgozbioru; 

8) Systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym; 

9) Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców; 

10) Współpraca z uczniami, rodzicami, nauczycielami; 

11) Współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 

Szczegółowe zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

oraz innymi bibliotekami określa Regulamin pracy biblioteki szkolnej zatwierdzony przez 

dyrektora. 

6.  Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

1) dydaktyczno – wychowawczą  

2) opiekuńczo – wychowawczą poprzez: 

3) kulturalno – rekreacyjną poprzez: 

7. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły, rodzice, na zasadach określonych w regulaminie. 

8. Organizacja pracy biblioteki szkolnej: 

1) Biblioteka czynna jest w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach 

udostępnionych w planie lekcji, na drzwiach wejściowych do biblioteki oraz na stronie 

internetowej Szkoły; 
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2) Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z książek i innych źródeł 

informacji zgromadzonych w bibliotece; 

3) Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego 

i czasopism) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.  

9. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć - tak, aby 

umożliwić uczniom i nauczycielom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych. 

10. Biblioteką szkolną zajmuje się nauczyciel bibliotekarz.   

11.  Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza: 

   1) koordynowanie pracy w bibliotece: 

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych 

imprez, 

b)  uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy, 

d) sprawozdania z pracy biblioteki, 

e) odpowiedzialność za dokumentację prac biblioteki; 

   2) praca pedagogiczna: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, 

b)  udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji, 

c) udzielanie informacji bibliotecznych, 

d) rozmowy z czytelnikami o książkach, 

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie 

z programem, 

g) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 

h) udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów, 

i) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa, 

j) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, 

k) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, 

l) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

m)  rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się m.in. poprzez: 

- spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej 

- czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza, 

- prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów 

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka; 

n) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów; 

o) udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa) 

promocja księgozbioru pozalekturowego i nowości wydawniczych i bibliotecznych, 

p) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

m.in. poprzez: 

- informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

- prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie 

wystaw i pokazów, 
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- organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych, 

- aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy 

12. Praca organizacyjna: 

1) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) opracowanie biblioteczne zbiorów; 

3) powiększanie zasobów bibliotecznych z uwzględnieniem środków finansowych szkoły; 

4) selekcja zbiorów i ich konserwacja; 

5) organizowanie warsztatu informacyjnego; 

6)  wydzielanie księgozbioru podręcznego; 

7) prowadzenie katalogów; 

8) udostępnienie zbiorów; 

9) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

10) nadzór nad procedurą wypożyczania i zwrotu darmowych podręczników. 

13. Współpraca z rodzicami i instytucjami: 

1) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, 

nauczycielami; 

2)  bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. 

14. Biblioteka szkolna współpracuje z wymienionymi w ust. 13 organami poprzez: 

1) udostępnianie zgromadzonych zbiorów bibliotecznych; 

2) wypożyczanie części zbiorów na określony czas; 

3) przygotowywanie materiałów na określone tematy, w przygotowywaniu się do 

konkursów; 

4) pomoc w doborze literatury tematycznej; 

5) informowanie, propagowanie informacji o stanie czytelnictwa w szkole; 

6) uczestnictwo, organizacja oraz pomoc i współudział w organizacji uroczystości szkolnych 

i środowiskowych; 

7) popularyzacja wiedzy pedagogicznej wśród rodziców; 

8) pomoc w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych; 

9) propagowanie dziedzictwa kultury narodowej, regionalnej i historii; 

10) wypracowywanie środków na zakup nowości i doposażenie księgozbioru; 

11) organizacja wycieczek do innych bibliotek. 

15. Zasady współpracy biblioteki szkolnej obejmuje:  

1) z uczniami:  

a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;  

b) przygotowanie ich do samokształcenia;  

c) stały kontakt biblioteki z trójkami klasowymi;  

d) indywidualne rozmowy z czytelnikami;  

2) z nauczycielami:  

a) indywidualne kontakty;  

b) sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli;  

c) spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych;  

3) z rodzicami (prawnymi opiekunami):  

a) przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców;  

b) pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych;  
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c) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;  

4) z bibliotekami:  

a) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń;  

b) prowadzenie międzyszkolnych konkursów czytelniczych;  

c) spotkania, szkolenia. 

16. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze i dokumenty nie piśmiennicze. 

17. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły: 

1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie warunkujące 

prawidłową pracę; 

2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 

3) zarządza skontrum zbiorów; 

4) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć; 

5) hospituje i ocenia pracę biblioteki; 

6) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

7) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów 

do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

8) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

 

§ 20a 

Świetlica 

 

1. Szkoła obowiązana jest zorganizować świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do 

szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

oraz odrabianie lekcji. 

3. Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

5. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie 

może pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

6. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów specjalnych  

i integracyjnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na 

zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada 

liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego. 

7. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlica określa Regulamin Świetlicy zatwierdzony 

przez dyrektora. 

 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce 

24 
 

§ 20b 

 

Szkolna służba zdrowia odpowiada za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów,  oraz uczestniczy 

w szerzeniu oświaty zdrowotnej, współdziałających w realizacji swoich obowiązków                    

z dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby 

zdrowia. 

 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

§ 21. 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych 

i obsługi. 

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

określają odrębne przepisy. 

 

§ 22. 

Nauczyciele 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest 

odpowiedzialny za jakość pracy oraz za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

powierzonych jego opiece w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno- 

wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych w czasie oczekiwania 

uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, w czasie różnorodnych imprez 

i wycieczek organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie wyboru programu nauczania, doboru metod, form 

organizacyjnych, wyboru podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego 

przedmiotu; 

2) decydowania o treści programu koła zainteresowań lub zespołu w porozumieniu 

z samorządem uczniowskim; 

3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów; 

3. Nauczyciel odpowiada za: 

1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu; 

2) stan warsztatu pracy, przydzielonych mu sprzętów, urządzeń oraz środków 

dydaktycznych; 

3) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnionych dyżurów; 

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistnieniu wypadku ucznia lub wybuchu 

pożaru; 

5) zniszczenie lub utratę składników majątku wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez 

dyrektora szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.  

4. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy: 
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1) zapewnienie warunków do rozwoju ucznia; 

2) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

realizowanych zadań organizacyjnych 

3) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem; 

4) udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu postępów 

i sukcesów; 

5) uwzględnianie w swej pracy pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się; 

6) zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień; 

7) precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie ich do indywidualnych 

możliwości i predyspozycji uczniów; 

8) przestrzeganie obowiązujących w szkole  zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów; 

9) pełna realizacja podstawy programowej; 

10) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat; 

11) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

12) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa  

i zaleceniami dyrektora szkoły. 

 

§ 23. 

Wychowawcy klasy 

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla  zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 24. 

 

1. W szkole tworzy się stanowiska administracyjne i obsługi w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

2. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. 

 

§ 24a 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów  

i rodziców oraz zebrania. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie 

może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  
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4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału  

w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą 

oddziału w innym terminie. 

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy 

i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

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

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na zebraniach, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

 

 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły 

§ 25. 

 

1. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego.  

2. Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden 

rok szkolny. 

3. Na wniosek rodziców składany do dyrektora, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 

pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających 

kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych. 

4. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej 

szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek rodziców – dzieci 

zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca. 
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§ 26. 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

Uczeń ma prawo: 

1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie jego godności; 

3) do korzystania z pomocy doraźnej, stypendialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,  

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

5) do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

6) do pomocy w przypadku trudności w nauce; 

7) do korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego 

i zawodowego; 

8) do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych. 

9) do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole; 

 

§ 27. 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału, pedagoga, psychologa szkolnego lub innego nauczyciela. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga, psychologa, dyrektora 

szkoły w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

4. Wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor podejmują działania na wniosek ucznia, 

jego rodziców, samorządu uczniowskiego. 

 

§ 28. 

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie,                        

a w szczególności: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 

2) rzetelnie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności; 

3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

4) dbać o zdrowie i higienę oraz rozwój; 

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
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6) dbać o ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie, na korytarzu i terenie 

szkoły; 

7) godnie zachowywać się w miejscach publicznych, dbać o dobre imię szkoły; 

 

§ 28a 

Nagradzanie ucznia 

 

Za swoje osiągnięcia oraz wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące 

nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy oddziału klasy; 

2) pochwałę dyrektora szkoły na apelu szkolnym; 

3) dyplom; 

4) świadectwo ukończenia oddziału klasy z wyróżnieniem; 

5) list pochwalny do rodziców. 

6) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium; 

7) nadanie tytułu „Primus Inter Pares” 

8) Tytuł „Primus Inter Pares” przyznaje rada pedagogiczna uczniowi, który w ostatniej 

klasie uzyskał najwyższą średnią ocen i wzorową ocenę z zachowania. 

 

§ 28b 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 

1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub 

za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. 

2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych 

wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.  

4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 

5. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.  

 

§ 28c 

Kara dla ucznia 

 

Za lekceważenie nauki i innych obowiązków wobec ucznia należy zastosować następujące 

kary: 

1) upomnienie lub nagana wychowawcy oddziału klasy; 

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły; 

3) przeniesienie do oddziału klasy równoległej; 

4) przeniesienie do innej szkoły. 

 

 

 

 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce 

29 
 

§ 28d 

 

1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach 

wychowawca oddziału klasy powiadamia rodziców. 

2. Za szkody wyrządzone umyślenie przez ucznia odpowiadają rodzice. 

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą. 

 

§ 28e 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 

§ 28f 

Tryb odwoławczy od kary 

 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd 

uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla 

dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. 

2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą. 

3.  O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę 

za niebyłą.  

5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 

środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 

przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 
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Rozdział 8 

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

§ 29. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

4. Ocenianie uczniów ma na celu: 

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości 

narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 
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6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

8) Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny, które są jawne dla ucznia i jego 

rodziców: 

a) bieżące, 

b) klasyfikacyjne (śródroczne i roczne oraz końcowe) 

9) Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczne, roczne i końcowe oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący – 6 

b) stopień bardzo dobry – 5 

c) stopień dobry – 4 

d) stopień dostateczny – 3 

e) stopień dopuszczający – 2 

f) stopień niedostateczny – 1 

10) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych dla uczniów 

klas I-III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości 

i umiejętności odpowiednio dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub 

rozwijaniu uzdolnień. 

6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

1) Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

zakończenia zajęć w danym roku szkolnym, czyli do 31 sierpnia. 

2) Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. Dyrektor może 

zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej przez niego oceny w formie pisemnej 

wtedy, kiedy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi uczeń lub jego rodzice. 

3) Uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela. Prace pisemne uczniów mogą być udostępniane rodzicom podczas dni 

otwartych lub po indywidualnym ustaleniu terminu z nauczycielem, tak aby nie zakłócał 

on pracy dydaktycznej. Na prośbę rodzica nauczyciel ma obowiązek przekazać 

kserokopię sprawdzonej i ocenionej pracy klasowej. 

  

§ 30. 

Informowanie rodziców na początku roku 

 

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

o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych. 
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2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach 

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna 

z zachowania. 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 31. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

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

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie  tej 

opinii. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej 

niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia 

szkoły podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych. 
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6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

 

§ 32. 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze) 

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. 

3. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej; 

2) rocznej. 

4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

7. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

8. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu 

na promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

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

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów 

kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 

uzdolnień. 

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo 

wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

13. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub 

tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 32a 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,  

w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 

z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

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

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy  

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 32b 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce 

36 
 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki 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. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego    

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

nauczyciela pracującego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału 

klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 
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§ 32c 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, 

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony 

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora 

szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje 

do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, 

której jest uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor 

szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

§ 32d 

 Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 
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później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  

z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

3. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

e) przedstawiciel Rady Rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób 

prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

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

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. 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 negatywnej rocznej, która 

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

 

§ 32e 

Promowanie 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału 

klasy programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub 

na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada 

pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału 

klasy I- III. Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub 

na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada 

Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I - II do oddziału 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju 

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę 

do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio 

po ocenie zachowania. 

10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie 

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę 

(„religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę 

szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu 

ósmoklasisty. 

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 32f. 

Zasady oceniania zachowania 

 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, respektowaniu przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 
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2. Ocenę klasyfikacyjną roczną (śródroczną) zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii klasy, wszystkich nauczycieli uczących i dokonaniu przez ucznia 

samooceny. 

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na ostatniej godzinie do dyspozycji 

wychowawcy, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

4. Ustalona przez wychowawcę ocena z zachowania jest podana do wiadomości ucznia z jej 

uzasadnieniem nie później niż tydzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. 

5. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według określonej skali i kryteriów ocen 

zachowania.  

6. Przy ustaleniu oceny z 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 lub 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni. 

7. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na 

promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Uczeń za udzieloną naganę przez Dyrektora na forum szkoły, może uzyskać ocenę 

zachowania nie wyższą niż poprawna. 

9. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna (pod warunkiem, że nie zostały 

zgłoszenia zastrzeżenia co do trybu ustalania tej oceny). 

10. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może być zmieniona, jeżeli w czasie 

między dniem wystawienia oceny, a końcem danego półrocza uczeń dopuści się szczególnie 

rażącego wybryku i naruszy tym samym drastycznie zasady ustalone w regulaminie 

oceniania. O fakcie zmiany oceny zachowania wychowawca jest zobowiązany niezwłocznie 

pisemnie powiadomić rodziców ucznia. Wychowawca informuje Radę Pedagogiczną  

o zaistniałym incydencie i konieczności obniżenia oceny zachowania jej nadzwyczajnym 

posiedzeniu. 

11. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania: 

1) zachowanie wzorowe – w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu. Jest wzorem do 

naśladowania. Sumienny w nauce i wypełnianiu innych obowiązków szkolnych. Wyróżnia się 

dużą aktywnością w pomocy kolegom w nauce. Chętnie podejmuje prace społeczno-

użyteczne na terenie szkoły, klasy i środowiska. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia. 

Szczególnie: 

a) przestrzega postanowień Statutu Szkoły, dba o tradycje i honor Szkoły, 

b) ma rzetelny stosunek do nauki, 

c) bierze udział w konkursach przedmiotowych, 

d) zgłasza i realizuje twórcze propozycje dotyczące życia szkoły, 

e) reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, 

f) udziela się w imprezach i uroczystościach szkolnych i środowiskowych, 

g) pełni odpowiedzialność za powierzone obowiązki, 

h) wzorowo i kulturalnie zachowuje się w trakcie zajęć lekcyjnych, na przerwach wobec 

kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz na uroczystościach szkolnych  

i imprezach poza szkołą, 
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i) nie może mieć uwag, dotyczących złego zachowania lub nieodpowiedniego stosunku do 

obowiązków szkolnych, 

j) wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione, 

k) schludnie wygląda bez ekstrawagancji, makijażu itp. 

l) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

m)  nie ma nałogów. 

2) zachowanie bardzo dobre – zachowuje się w szkole i poza szkoła bez zarzutu. Wyróżnia 

się w realizacji niektórych zadań. Umie współżyć w zespole. Włącza się w prace społeczno-

użyteczne na rzecz szkoły i środowiska. Szczególnie: 

a) przestrzega postanowienia Statutu Szkoły, dba o tradycje i honor Szkoły, 

b) ma bardzo dobry stosunek do nauki, 

c) bierze  pełną odpowiedzialność za powierzone obowiązki, 

d) podejmuje dodatkowe prace wykonawcze na rzecz szkoły, 

e) kulturalnie zachowuje się w trakcie zajęć lekcyjnych, na przerwach wobec nauczycieli, 

kolegów i innych pracowników szkoły oraz na uroczystościach szkolnych i imprezach 

pozaszkolnych, 

f) jest koleżeński wobec swoich rówieśników, nie odmawia pomocy w nauce kolegom, gdy 

się do niego zwrócą, 

g) godnie reprezentuje szkołę w imprezach sportowych, środowiskowych, 

h) posiada uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania nie więcej niż 2 w danym półroczu, 

i) wygląda schludnie, bez ekstrawagancji, makijażu itp. 

j) wszystkie godziny nieobecności są usprawiedliwione, 

k) nie ma nałogów, nie używa wulgarnego słownictwa, przeciwstawia się przejawom 

przemocy i agresji; 

3) zachowanie dobre – zachowuje się w szkole i poza nią dobrze. W miarę rzetelny stosunek 

do obowiązków szkolnych. Wykonuje polecenia nauczyciela. Szczególnie: 

a) w szkole i poza nią zachowuje się właściwie, 

b) dobrze zachowuje się w trakcie zajęć lekcyjnych, na przerwach wobec nauczycieli, 

kolegów, innych pracowników szkoły oraz na uroczystościach szkolnych i imprezach 

pozaszkolnych, 

c) posiada do 7 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w półroczu, 

d) posiada uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania nie więcej niż 3 w półroczu, 

e) jest koleżeński wobec rówieśników, 

f) schludnie wygląda bez ekstrawagancji, makijażu itp. 

g) nie ma nałogów, nie używa wulgarnego słownictwa, 

h) uczestniczy w imprezach szkolnych i środowiskowych, 

i) pracuje na miarę swoich możliwości, 

4) zachowanie poprawne – zachowuje się w szkole i poza nią poprawnie. Stosunek do 

obowiązków szkolnych poprawny. Wykonuje polecenia nauczyciela. Szczególnie: 

a) jest na ogół zdyscyplinowany, 

b) sporadycznie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

c) w zasadzie przestrzega Statutu Szkoły, 
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d) poprawnie zachowuje się w trakcie zajęć lekcyjnych, na przerwach wobec nauczycieli, 

kolegów, innych pracowników szkoły oraz na uroczystościach szkolnych i imprezach 

pozaszkolnych, 

d) posiada do 15 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w półroczu, 

e) uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania nie więcej niż 5 w półroczu, 

f) jest na ogół koleżeński wobec rówieśników, 

g) schludny wygląd bez ekstrawagancji, makijażu itp. 

h) jego postawa poza szkołą nie budzi większych zastrzeżeń, 

i) nie ma nałogów, nie używa wulgarnego słownictwa, 

5) zachowanie nieodpowiednie – narusza zasady należytego zachowania. Popełnia 

wykroczenia związana z dyscypliną w szkole i poza nią. Szczególnie: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 

b) nie przestrzega Statutu Szkoły, 

c) ma nieodpowiedni stosunek do mienia szkolnego, 

d) niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów, innych pracowników szkoły,  

na uroczystościach szkolnych lub imprezach poza szkołą, 

e) ma niedbały ekstrawagancji wygląd, 

f) posiada do 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w półroczu, 

g) często spóźnia się na lekcje, 

h) ma uwagi dotyczące złego zachowania nie więcej niż 10 w półroczu, 

i) sporadycznie udziela się w bójkach, agresji fizycznej,  

j) zdarza się wulgarne słownictwo, 

k) ma skłonność do nałogów (palenie papierosów na terenie szkoły i picie alkoholu  

w miejscach publicznych, bycie pod wpływem alkoholu na terenie szkoły); 

6) zachowanie naganne – notorycznie narusza zasady należytego zachowania. Bardzo często 

popełnia wykroczenia związane z dyscypliną w szkole i poza nią. Szczególnie:  

a) ma bardzo niesumienny stosunek do obowiązków szkolnych, 

b) nie przestrzega Statutu Szkoły, 

c) nie dostosowuje się do bieżących ustaleń wychowawcy, nauczycieli, dyrektora szkoły, 

d) niewłaściwie zachowuje się wobec kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, 

e) niszczy mienie szkolne, 

f) posiada powyżej 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w półroczu, 

g) często spóźnia się na lekcje, 

h) ma dużą ilość uwag dotyczących złego zachowania w półroczu, 

i) zachowanie ucznia w środowisko godzi w dobre imię szkoły. 

12. Uczeń może mieć podwyższoną o jeden stopień ocenę zachowania względem ustalonej  

w przypadku następujących zachowań pozytywnych: 

1) wykonanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły, klasy; 

2) udział w konkursach przedmiotowych; 

3) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych; 

4) bardzo sumienny stosunek do obowiązków szkolnych; 

5) współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych; 

6) udzielanie pomocy kolegom w klasie; 

7) udział w działaniach na rzecz środowiska; 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce 

44 
 

8) pełnienie funkcji w szkole, w klasie. 

13. Uczeń może mieć obniżoną o jeden stopień ocenę zachowania względem ustalonej  

w przypadku następujących zachowań negatywnych: 

1) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych; 

2) niewłaściwy stosunek do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły (arogancja, 

bezczelność, częste zapominanie o stosowaniu form grzecznościowych itp.); 

3) notoryczne niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych (lekceważenie dyżurów 

klasowych); 

4) mała aktywność na imprezach obowiązkowych szkolnych, pozaszkolnych; 

5) częsty brak identyfikatora, obuwia zmiennego; 

6) niszczenie mienia szkolnego; 

7) udowodnione kłamstwo, oszustko; 

8) wagary; 

9) częste spóźnienia na lekcje; 

10) udział w bójkach, agresja fizyczna; 

11) nieodpowiedni, ekstrawagancji wygląd; 

12) jednorazowe udowodnienie spożywania lub posiadania na terenie szkoły papierosów, 

alkoholu lub bycie pod wpływem alkoholu; 

13) posiadanie przedmiotów, które nie są potrzebne w szkole, a mogą stanowić zagrożenie 

zdrowia i życia uczniów (np. nóż).  

 

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 33. 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę szkoły. 

3. Tablice i stemple zawierają nazwę szkoły.  

 

§ 34. 

 

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 35. 

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 36. 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Tworzy się rachunek środków specjalnych zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§ 37. 

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.  

 


