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Rozdział 1  

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu. 

2. Siedziba szkoły znajduje się przy ulicy Odrodzenia 37. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasta Radomia z siedzibą przy 

ul. Jana Kilińskiego 30. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty 

za pośrednictwem Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu. 

5. Szkoła jest jednostką budżetową.  

6. Szkoła w oparciu o odrębne przepisy może gromadzić dochody własne. 

7. Szkoła jest publiczną szkołą ośmioletnią, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki 

na ponadpodstawowym etapie kształcenia.  

8. Szkoła może prowadzić oddziały przedszkolne. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o rodzicach, należy przez to 

rozumieć także prawnych opiekunów dziecka i osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 
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Rozdział 2  

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a także zawarte w programie 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

2. Głównym celem szkoły jest w szczególności: 

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; 

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

osób; 

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

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

5) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

6) sprawowanie opieki nad uczniami, także niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb 

i możliwości szkoły; 

7) stwarzanie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

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

edukacji. 

3. Do zadań szkoły należy w szczególności:  

1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju oraz przygotowania 

do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;  

2) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania 

dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata;  

3) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej - 

organizowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi, apeli 

okolicznościowych, odwiedzanie miejsc ważnych dla pamięci narodowej; 

4) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie ich we wszechstronnym rozwoju; 

5) kształtowanie u uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej 

oraz przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów; 
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6) dostosowanie nauczania uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, do ich możliwości 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się; 

7) stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej 

(uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz wykształcenie 

u uczniów poczucia własnej wartości i tolerancji wobec innych;  

8) wspieranie rodziców w wychowaniu wrażliwego, światłego człowieka o wysokiej etyce 

i kulturze osobistej;  

9) kształtowanie u uczniów nawyków i postaw związanych z przestrzeganiem zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;  

10) rozwijanie wśród uczniów postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, 

uświadamianie roli i zadań człowieka w kształtowaniu środowiska; 

11) zorganizowanie systemu opiekuńczo – wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

12) pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

oraz jak najlepsze, w miarę możliwości szkoły, przygotowanie uczniów 

do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego. 

4. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, który ma na celu m.in.:  

a) wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

b) przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, 

klasie), 

c) rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

d) przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

e) zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

f) zapoznanie z zasadami ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

g) kształtowanie nawyków prozdrowotnych i promowanie zdrowego stylu życia, 

h) rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystania ze środków, 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu 

i narkotyków), 

i) eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

j) przeciwdziałanie zachowaniom związanym z nadużywaniem komputera, Internetu, 

telefonów komórkowych i telewizji, 

k) wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych, 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

l) uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 
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§4  

 

1. Szkoła otacza opieką i pomocą uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, którym 

z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie m.in.: 

1) diagnozuje indywidualne potrzeby uczniów; 

2) udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

3) w miarę możliwości udziela pomocy materialnej poprzez: bezpłatne obiady, bezpłatny 

udział w wycieczce oraz pomoc rzeczową, występując o taką pomoc do rady rodziców 

i poszukując sponsorów;  

4) realizuje wybrane programy profilaktyczne; 

5) organizuje pomoc w formie zajęć i opieki w świetlicy szkolnej; 

6) organizuje pomoc zdrowotną w formie opieki pielęgniarki szkolnej. 

2. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, a w szczególności z: Policją, Strażą Miejską, Sądem 

Rodzinnym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w oparciu 

o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Pomoc udzielana jest zgodnie 

z indywidualnymi ustaleniami i oczekiwaniami osób jej wymagających.  

3. Szkoła korzysta ze wsparcia poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie doskonalenia 

kompetencji pedagogicznych nauczycieli. 

4. Szkoła tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców z pracownikami 

poradni, mających na celu wsparcie rodziców w procesie wychowawczym. 

5. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na zasadach współpracy 

uzgodnionych miedzy dyrektorem szkoły a poradnią. 

6. Koordynatorami współpracy z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci są pedagog i psycholog szkolny. 

§5 

 

1. Szkoła i oddziały przedszkolne działające w szkole udzielają uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc.  

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w oddziale przedszkolnym  

i 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 celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego  

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 
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2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym i szkole 

rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

7. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, 

wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności: 

psycholog, pedagog, logopedzi, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej 

„specjalistami”. 

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

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

zwanymi dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

9. Dyrektor szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 8 warunki współpracy.  

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki; 
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6) poradni;  

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

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

dzieci i młodzieży. 

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

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

a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

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

kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

12. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

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

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

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

kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

14. Porady, konsultacje warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

15. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej 

„zindywidualizowaną ścieżką”, jako formy udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do oddziału 

przedszkolnego lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające  

w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym 

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 
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16. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

17. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym; 

2) uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem. 

18. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

19. Do zadań nauczycieli i specjalistów w szkole należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów  

i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń 

w środowisku, utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły 

oraz efektów działań, podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz 

planowania dalszych działań. 

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

oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

21. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje  

i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów oraz w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 

22. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem 

oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 10.  

23. Nauczyciele i specjaliści, udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi, 

oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań, 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

24. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca 

klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia 

wnioski dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

25. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust. 23, wynika, że pomimo udzielanej 

uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania 

ucznia w szkole, dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni 

z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 
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26. Przepisy ust. 20 – 25 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

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

planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się 

także zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach. 

27. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku zajęć także okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane, jest 

zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem. 

Prace zespołu koordynuje nauczyciel wspomagający. 

28. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

29. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły, niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia - rodzic 

podpisuje informację, albo pełnoletniego ucznia - uczeń podpisuje informację. 

§6  

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć organizowanych przez szkołę.  

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny oraz potrzebami 

środowiska wg następujących zasad: 

1) opiekun sali, w której odbywają się zajęcia, na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów 

z jej regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora; 

2) nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami bhp, obowiązującymi na poszczególnych 

zajęciach, na początku każdego roku szkolnego i w miarę potrzeb; 

3) nauczyciele powiadamiają rodziców o podejrzeniu choroby dziecka (w przypadku 

nieobecności wychowawcy); 

4) nauczyciele klas I – III po zakończonych zajęciach przekazują dzieci rodzicom lub osobom 

uprawnionym do odbioru dziecka ze szkoły, chyba że dziecko ma ukończony  

7 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu; dzieci, 

które nie zostały odebrane przez rodzica, wychowawca przekazuje pod opiekę nauczycieli 

świetlicy szkolnej;  

5) podczas przerw opiekę sprawują nauczyciele pełniący dyżur, zgodnie z corocznie 

przygotowanym harmonogramem dyżurów; zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa 

regulamin dyżurów nauczycieli; 

6) wcześniejsze zwalnianie uczniów z zajęć, wchodzenie osób na teren szkoły - odbywa się 

zgodnie z obowiązującymi szkolnymi procedurami postępowania, które dostępne  

są w bibliotece i na stronie internetowej szkoły; 
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7) w trakcie zajęć poza terenem szkoły opiekę dzieciom zapewnia i ponosi odpowiedzialność 

nauczyciel organizujący zajęcia, przy czym każde wyjście poza szkołę musi być 

uzgodnione z dyrektorem szkoły i zorganizowane zgodnie z regulaminem wycieczek; 

3. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające 

uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.  

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom oraz gościom w szkole 

funkcjonuje monitoring wizyjny: 

1) monitoring obejmuje obszar wewnętrzny szkoły oraz zewnętrzny (teren wokół szkoły); 

2) administratorem danych osobowych w systemie monitorującym jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu; 

3) nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których 

w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia 

nagrania. 

5. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły obowiązany jest powiadomić dyrektora o wszelkich 

dostrzeżonych zdarzeniach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.  

6. Wszyscy pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi, w czasie 

wykonywania swoich zadań są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się  

o jego bezpieczny pobyt w szkole.  

Rozdział 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA 

§ 7 

 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

§ 8 

Dyrektor szkoły 

1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor szkoły w szczególności: 
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1) kieruje działalnością szkoły oraz 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 jej kompetencji stanowiących;  

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

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę szkoły;  

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie trwania zajęć organizowanych przez szkołę;  

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

9) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

10) 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, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;  

11) dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego lub programy 

nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;  

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

specjalnego ucznia;  

13) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, 

w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej 

opieki. 

3. 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 w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

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

i samorządem uczniowskim. 

5. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

6. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektorów 

opracowuje dyrektor szkoły.  
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§ 9 

Rada pedagogiczna 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole.  

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

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

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

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

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

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

rady pedagogicznej.  

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.  

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły.  

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

po zaopiniowaniu ich 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.  

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

2) projekt planu finansowego szkoły;  

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  

5) kandydatury na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze;  

6) programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania przedstawione 

przez nauczycieli dyrektorowi szkoły;  

7) podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

8) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów kl. IV–VIII. 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8, niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i uchwala go na zebraniu.  

12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora w szkole lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. W tym przypadku organ 

uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające 

i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków.  

13a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze w szkole w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie 

stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej  

są protokołowane.  

15. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 10 

Rada rodziców 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.  

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;  

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych do rady rodziców szkoły.  
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5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.  

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

7. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8, należy w szczególności:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły;  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

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

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo – profilaktycznego 

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

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

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

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

rodziców określa regulamin.  

10. Fundusze, o których mowa w ust. 9, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego 

oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez radę rodziców.  

§ 11 

Samorząd uczniowski 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. 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. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

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

podstawowych praw uczniów, takich jak:  

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

wymaganiami;  

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

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

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.  

§ 12 

 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły dyrektor organizuje, 

co najmniej dwa razy w roku szkolnym, spotkanie z przedstawicielami rady rodziców, 

samorządu uczniowskiego. 

2. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów. 

3. Informacje dotyczące samorządu uczniowskiego otrzymują inne organy statutowe 

za pośrednictwem opiekuna samorządu.  

4. Dyrektor umożliwia spotkania innym organom statutowym udostępniając pomieszczenia 

na terenie placówki. 

§ 13  

 

1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów:  

1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców 

i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu 

prowadzącego / nadzorującego szkołę;  

2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między 

uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się 

stron do dyrektora szkoły; 

3) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między 

nauczycielami i pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły rozwiązuje organ 

prowadzący / nadzorujący szkołę. 

2. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu 

oraz dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii. 
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Rozdział 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 14 

 

1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia 

następnego roku. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

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

roku szkolnego. 

§ 15 

 

1. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły określający szczegółową organizację 

nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 

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

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

zajęć edukacyjnych. 

3. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. 

§ 16 

 

Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:  

1) I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna, realizowana w formie kształcenia 

zintegrowanego, obejmujący klasy I – III;  

2) II etap edukacyjny – obejmujący klasy IV – VIII. 

§ 17 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca 

opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W wyjątkowych 

przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć obowiązki wychowawcy w danej klasie innemu 

nauczycielowi szkoły.  
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4. W szczególnej sytuacji zespół rodziców, za pośrednictwem oddziałowej rady rodziców, może 

wnioskować do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy. Ostateczną decyzję podejmuje 

dyrektor.  

§ 18 

 

1. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.  

2. Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Zwiększenie liczby uczniów w oddziale klas I – III, nie więcej niż o 2 uczniów, odbywa się 

według odrębnych przepisów. 

§ 19 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując 

ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć.  

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa 

w ust. 1. 

§ 20 

 

Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych 

uczniów. Organizację zajęć pozalekcyjnych zatwierdza dyrektor. 

§ 21 

 

Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa dokonywany jest 

podział na grupy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. 

§ 22 

 

Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób 

ich dopuszczania do użytku w szkole określają odrębne przepisy. 
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§ 23 

 

W szkole prowadzone są dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Pozostałe dzienniki 

i dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania mogą być prowadzone  

w formie elektronicznej bądź papierowej.  

§ 24 

 

1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony 

przez dyrektora szkoły. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek tego zespołu. 

Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów  

i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące 

pracownikami tej szkoły. 

3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie 

pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady 

pedagogicznej. 

4. W szkole działają w szczególności: 

1) zespoły przedmiotowe, 

2) zespół wychowawczy szkoły, 

3) zespół ds. integracji, który tworzą nauczyciele uczący w oddziałach integracyjnych,  

4) zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale. 

§ 25 

 

Decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz odroczenie obowiązku szkolnego 

realizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 26 

 

Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko 

obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą. 
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§ 27 

 

Dyrektor szkoły organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

lub indywidualne nauczanie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 28 

 

Dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

§ 29 

 

Szkoła, na podstawie decyzji rady pedagogicznej, może pod opieką jednostki naukowej 

realizować eksperyment pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 30 

 

1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.  

2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż  

5 uczniów niepełnosprawnych.  

3. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale 

integracyjnym może być wyższa niż określona w ust. 2, jeżeli uczeń uczęszczający do tego 

oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi 

na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. 

4. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodziców, 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

5. W oddziałach integracyjnych szkoła zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających 

kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego - nauczycieli wspomagających.  

6. Nauczyciele, o których mowa w ust. 4 realizują zadania zgodnie z odrębnymi przepisami, 

a także: 

1) czuwają nad prawidłową adaptacją uczniów do środowiska szkolnego;  

2) organizują, we współpracy z wychowawcą klasy, działania integracyjne;  

3) koordynują zintegrowane działania wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem m.in. 

w zakresie form i metod pracy z uczniem;  

4) współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań domu i szkoły oraz 

wzmocnienia efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej.  
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§ 31 

 

1. Uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zapewnia: 

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

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

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  

oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne; 

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

6) przygotowanie uczniów do samodzielności wżyciu dorosłym. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się wymagania edukacyjne do jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

3. Dla ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny zawierający 

m.in. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych w szczególności 

przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem. 

4. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowuje zespół, który tworzą 

nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. 

5. W celu umożliwienia uczestnictwa rodziców w każdym spotkaniu zespołu o jego terminie 

dyrektor szkoły pisemnie informuje rodziców ucznia poprzez wiadomość w dzienniku 

elektronicznym - wpisu dokonuje wychowawca, w przypadku braku adresu e-mail rodzic 

otrzymuje wiadomość w wersji papierowej - rodzic podpisuje informację. 

6. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie 

krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie 

tygodniowym. 

7. Nauka drugiego języka obcego nowożytnego w klasach VII – VIII nie dotyczy ucznia 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, przy czym na wniosek rodzica uczeń 

ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. 

8. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki w szkole podstawowej: 

1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 

2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym. 

9. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada 

pedagogiczna po uzyskaniu: 

1) opinii zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem,  

z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu 

znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego oraz 
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2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

10. Decyzje, o których mowa w ust. 10, podejmuje się: 

1) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III; 

2) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 

§ 32 

 

W szkole organizuje się, dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka 

polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, bezpłatną 

naukę języka polskiego lub zajęcia wyrównawcze z przedmiotu zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 33 

 

Szkoła organizuje naukę religii lub etyki na pisemne życzenie rodziców – zasady organizowania 

tych zajęć określają odrębne przepisy. 

§ 34 

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców 

i nauczycieli. 

2. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy.  

3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma za zadanie m. in.: 

1) planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we współpracy 

z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, w tym 

z wychowawcami klas;  

2) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc 

w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;  

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

dla uczniów; 

4) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów  

i ich rodziców;  

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;  

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań 

szkoleniowo – informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów 

do pracy z uczniami;  

7) współpracę z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.  
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4. W klasach VII i VIII nauczyciel doradca zawodowy prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku szkolnym. 

§ 35 

 

1. Na terenie szkoły działa Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu, który podejmuje 

działania w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  

2. Cele i założenia wolontariatu szkolnego to w szczególności: kształtowanie właściwych 

postaw, rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów, uwrażliwianie 

na potrzeby innych, aktywizowanie do działania na rzecz dobra wspólnego, inicjowanie 

współpracy z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi.  

3. Członkowie Szkolnego Klubu Młodzieżowego Wolontariatu są zobowiązani 

do przestrzegania zasad ujętych w regulaminie oraz Karcie Etycznej Wolontariusza. 

4. Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu tworzą uczniowie, z grona których wybierany  

jest corocznie Zarząd Młodzieżowy. Opiekunem Klubu jest nauczyciel lub nauczyciele, 

którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się  

w bezinteresowną służbę potrzebującym. 

5. Członkowie Klubu podpisują deklarację przynależności do Szkolnego Klubu Młodzieżowego 

Wolontariatu oraz dostarczają zgodę rodziców na podejmowanie działań wolontarystycznych. 

Każdy wolontariusz podpisuje z opiekunem kontrakt zobowiązujący do rzetelnej pracy 

w klubie. 

6. Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu, we współpracy z dyrekcją, radą pedagogiczną, 

radą rodziców, samorządem uczniowskim, stanowi narzędzie do koordynacji zadań  

z zakresu wolontariatu, przez m.in.: diagnozowania potrzeb społecznych w środowisku 

szkolnym lub otoczeniu szkoły, opiniowania oferty działań i decydowania o wybranych 

działaniach do realizacji. 

§ 36 

 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. W szkole, za zgodą dyrektora, mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne. 

3. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie działalności 

innowacyjnej – podjęcie takiej działalności w szkole wymaga zgody dyrektora wyrażonej 

po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności. 
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§ 37 

 

Szkoła może prowadzić, w czasie wolnym od nauki, placówkę wypoczynku dla dzieci 

(półkolonie, półzimowiska) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę - zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

§ 38 

 

Na terenie szkoły mogą być prowadzone zajęcia płatne dla uczniów, organizowane przez osoby 

prywatne, fundacje, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze, w uzgodnieniu z dyrektorem 

szkoły. 

§ 39 

 

Szkoła może wynajmować za opłatą lub użyczać swoje pomieszczenia na inną działalność 

za zgodą dyrektora szkoły. 

§ 40 

 

W szkole, za zgodą dyrektora szkoły, studenci szkół wyższych mogą odbywać praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie). 

§ 41 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne, w tym pracownię informatyczną z dostępem do Internetu; 

2) salę gimnastyczną i małą salę gimnastyczną; 

3) plac zabaw; 

4) boisko sportowe przy szkole; 

5) gabinety pedagoga / psychologa, logopedy; 

6) bibliotekę; 

7) świetlicę; 

8) stołówkę; 

9) gabinet pielęgniarki; 

10) pomieszczenia sanitarno-higieniczne i szatnie. 



 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu 

   

25 | S t r o n a  

 

2. Organizację pracowni (w razie potrzeby) określają osoby odpowiedzialne, a zatwierdza 

dyrektor szkoły. 

§ 42 

Biblioteka szkolna 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną powołaną do realizacji zadań dydaktyczno- 

wychowawczych szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu 

warsztatu pracy nauczyciela. 

2. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną składającą się z wypożyczalni i czytelni z Internetowym 

Centrum Informacji Multimedialnej. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice (na podstawie karty czytelnika 

dziecka) i inni pracownicy szkoły. 

4. Biblioteka jest czynna w dni nauki szkolnej, czas pracy biblioteki ustalany jest corocznie 

w zależności od czasu pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku szkolnego, z możliwością 

wypożyczeń na okres ferii zimowych i letnich. 

5. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru mającą na celu ustalenie stanu 

zbiorów i ujawnienie braków. Przeprowadzenie inwentaryzacji zarządza dyrektor szkoły 

powołując komisję inwentaryzacyjną. 

6. Biblioteka szkolna: 

1) gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory (książki, podręczniki, materiały edukacyjne, 

czasopisma i inne materiały biblioteczne); 

2) udziela informacji bibliotecznych; 

3) prowadzi zajęcia biblioteczne służące rozbudzaniu indywidualnych zainteresowań 

oraz pogłębianiu nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) gromadzenie różnorodnej literatury w postaci książkowej lub na innych nośnikach 

informacji, 

b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, 

c) organizowanie konkursów czytelniczych, plastycznych, 

d) wykonywanie gazetek tematycznych, 

e) indywidualne rozmowy z czytelnikami, rodzicami; 

4) tworzy warunki do poszukiwania i efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

5) organizuje różnorodne działania promujące czytelnictwo i rozwijające wrażliwość 

kulturową i społeczną poprzez gromadzenie literatury dotyczącej regionu, w którym 

żyjemy, obrzędów i tradycji polskich i obcych, symboli narodowych, savoir-vivre. 

7. Zakres współpracy biblioteki obejmuje w szczególności:  

1) z uczniami: 

a) informowanie uczniów o zasadach udostępniania zbiorów i wyszukiwania informacji 

na określony temat, 
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b) indywidualne traktowanie uczniów, z uwzględnieniem uczniów mających trudności 

w nauce i uczniów zdolnych,  

c) informowanie uczniów o stanie czytelnictwa i zaległościach, 

d) kształcenie efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno -

komunikacyjnymi; 

2) z nauczycielami i rodzicami: 

a) informowanie o nowościach książkowych, 

b) współpraca w zakresie uzupełniania zbiorów, 

c) współpraca w przygotowywaniu imprez szkolnych, konkursów; 

3) z innymi bibliotekami: 

a) organizowanie wycieczek do innych bibliotek, 

b) wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych, konkursów, prezentowanie twórczości 

uczniów, 

c) wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. 

8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 

§ 43 

Świetlica szkolna 

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu 

na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia opieki w szkole. 

2. Świetlica prowadzi 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 - wpisywane do dziennika zajęć świetlicy. 

3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej 

niż 25 uczniów.  

4. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką 

jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5. 

5. Czas pracy świetlicy szkolnej: 630 – 1700 

6. Obowiązkiem nauczyciela świetlicy jest zapewnienie wychowankom warunków 

do bezpiecznego, zorganizowanego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem dostępnych 

w świetlicy pomocy dydaktycznych.  

7. Nauczyciele świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono 

swoją obecność. 

8. Uczniowie uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. 
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§ 44 

Stołówka szkolna 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów - w szkole jest zorganizowana stołówka.  

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat:  

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;  

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.  

5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 4, 

dyrektora szkoły.  

6. Z obiadów szkolnych mogą również korzystać pracownicy szkoły. 

§ 45 

 

W szkole dostępny jest dla uczniów gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

Wymagania wobec tego gabinetu oraz zakres działalności określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 5 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

§ 46 

 

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne, w tym oddziały przedszkolne integracyjne, 

które realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego.  

§ 47 

 

1. Cele i zadania oddziału przedszkolnego:  

1) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości oddziału 

przedszkolnego; 
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2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego 

rozwoju – tworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu nawyków i zachowań 

prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową 

i bezpieczeństwo; 

3) pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony 

- dostosowanie treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej 

indywidualizacja zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci, w tym dzieci 

niepełnosprawnych; 

4) rozpoznanie możliwości rozwojowych dzieci, a w miarę potrzeby udzielanie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, o której mowa w §5 statutu; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;  

6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole;  

7) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu 

w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

8) kształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowanymi wzorami i normami 

postępowania; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej) 

oraz postawy patriotycznej. 

§ 48 

 

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym 

nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych. 

3. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale 

przedszkolnym integracyjnym może być wyższa niż określona w ust. 2, jeżeli dziecko 

uczęszczające do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  

z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. 

4. Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor za zgodą ich rodziców, 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. 

5. Czas pracy oddziału przedszkolnego przeznaczony na realizację bezpłatnej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.  

6. Pracę w oddziale przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia. 

7. Na życzenie rodziców mogą być prowadzone zajęcia religii. Życzenie dotyczące organizacji 

zajęć religii jest wyrażane na piśmie. 

8. Czas zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym, w tym zajęć religii i zajęć 

rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 

z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – 30 minut. 
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§ 49 

 

1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego sprawuje opiekę nad dziećmi od chwili przyprowadzenia 

dziecka przez rodziców do sali do momentu odebrania go przez rodziców lub osoby 

upoważnione; w przypadku dzieci objętych opieką świetlicową nauczyciel oddziału 

przedszkolnego ma obowiązek zabrać dziecko na zajęcia, a po ich ukończeniu odprowadzić 

dziecko na świetlicę.  

2. W czasie zajęć poza terenem szkoły - wycieczki - zapewniona jest opieka nauczyciela. Liczba 

dzieci pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie może przekroczyć  

15 dzieci, a w przypadku oddziału integracyjnego - 10 dzieci.  

§ 50 

 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za: 

1) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków podczas zajęć, 

a w szczególności za:  

a) niepozostawianie dzieci bez opieki,  

b) telefoniczne powiadamianie rodziców o podejrzeniach choroby,  

c) udzielanie dzieciom wskazanej pomocy i informowanie rodziców o skaleczeniu, 

niebezpiecznym upadku, uderzeniu itp., 

d) przestrzeganie regulaminu wycieczek, regulaminu korzystania z placu zabaw 

oraz procedur dotyczących zapewniania dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć,  

e) dbałość o bezpieczny stan mebli, dekoracji i zabawek; 

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej jakość;  

3) sporządzanie rocznych i miesięcznych planów pracy opiekuńczo – wychowawczo – 

dydaktycznej dla oddziału;  

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie dzieci  

i stymulowanie ich rozwoju, dokumentowanie tej obserwacji oraz informowanie rodziców 

o jej wynikach:  

a) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna) i przekazanie rodzicom dziecka sześcioletniego informacji 

o gotowości dziecka do podjęcia nauki, w terminie do 30 kwietnia,  

b) dokumentowanie obserwacji miesięcznych w sposób wybrany przez nauczyciela; 

5) rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci, tworzenie warunków wspomagających rozwój 

ich zdolności i zainteresowań; 

6) indywidualizację i otoczenie opieką każdego dziecka – dostosowanie metod i form pracy 

do jego możliwości; 

7) współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę 

zdrowotną i inną;  
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8) organizowanie uroczystości, spotkań i wycieczek wynikających z kalendarza imprez; 

9) samokształcenie i doskonalenie zawodowe. 

§ 51 

 

1. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest systematyczna współpraca z rodzicami w celu 

jednolitego oddziaływania wychowawczego.  

2. W ramach tej współpracy nauczyciel oddziału przedszkolnego:  

1) udziela rodzicom informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju podczas kontaktów 

indywidualnych, zebrań grupowych (min. 4 razy w roku) i innych;  

2) informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych  

w oddziale przedszkolnym;  

3) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich 

w proces kształtowania u dziecka określonych w niej umiejętności oraz nabywania 

wiadomości; 

4) informuje rodziców o sukcesach i trudnościach dziecka, a także włącza ich do wspierania 

osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;  

5) zachęca rodziców do współdecydowania np. w zakresie wspólnego organizowania 

wydarzeń, w których biorą udział dzieci.  

§ 52 

 

1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego przysługuje prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;  

2) rozwoju, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

3) rozwijania indywidualnego potencjału z uwzględnieniem potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka;  

4) korzystania z warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej;  

5) zabawy, odpoczynku i czasu wolnego; 

6) aktywnego budowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym zakresie pomocy; 

7) ochrony zdrowia i poszanowania godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania. 

§ 53 

 

 Do obowiązków dziecka należy:  

1) kulturalne odnoszenie się do rówieśników i dorosłych;  
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2) poszanowanie wytworów prac innych dzieci;  

3) uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie;  

4) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości;  

5) podporządkowanie się nakazom dotyczącym bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale, 

podczas spacerów i wycieczek.  

§ 54 

 

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego:  

1) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka osobiście,  

są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu;  

2) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę, upoważnioną 

przez rodziców, określoną na piśmie;  

3) upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer 

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;  

4) upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do oddziału, 

może ono być w każdej chwili przez rodziców odwołane lub zmienione;  

5) rodzice mogą upoważnić inną, określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka, takie 

upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej;  

6) przy odbiorze dziecka rodzice lub osoba upoważniona przejmuje odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo dziecka;  

7) nauczyciel ma obowiązek odmówić wydania dziecka osobie, której stan będzie 

uniemożliwiał zapewnienie dziecku bezpieczeństwa;  

8) w sytuacjach odmowy wydania dziecka nauczyciel zawiadamia dyrektora oraz 

telefonicznie rodzica;  

9) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane o określonej porze, nauczyciel obowiązany 

jest powiadomić telefonicznie o tym fakcie rodziców;  

10) niemożność skontaktowania się rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonu 

skutkuje powiadomieniem komisariatu policji;  

11) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe;  

12) w kwestiach spornych dotyczących próby odebrania dziecka z oddziału przez osoby 

nieupoważnione nauczyciel zawiadamia rodziców i policję;  

2. O zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału rodzice informowani  

są na pierwszym zebraniu organizowanym w nowym roku szkolnym. 

§ 55 

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego 

obowiązani są do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 
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Rozdział 6 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 56 

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w oparciu o odrębne 

przepisy.  

2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników administracji i obsługi 

określa dyrektor szkoły. 

§ 57 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.  

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, odpowiada, za jakość 

i wynik tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

3. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest obowiązany w szczególności do: 

1) dbałości o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) realizowania programów nauczania oraz wychowania i opieki;  

3) właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu 

przydzielonych zajęć edukacyjnych;  

4) bezstronnego, obiektywnego, sprawiedliwego oraz systematycznego oceniania  

i traktowania wszystkich uczniów;  

5) rozpoznawania u uczniów trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas  

I–III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 

6) rozpoznawania u uczniów szczególnych uzdolnień; 

7) prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach; 

8) wnioskowania do wychowawcy o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

9) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;  

10) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną i innymi; 
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11) realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby, 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowane w szczególności w celu 

kształtowania aktywności i kreatywności uczniów; 

12) wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami; 

13) uczestniczenia w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty; 

14) przestrzegania dyscypliny pracy, pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym 

harmonogramem;  

15) starannego, prawidłowego prowadzenia dokumentacji;  

16) przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców; 

17) dbałości o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

18) uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenia. 

§ 58 

 

1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy 

warunki wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, proces uczenia się oraz 

przygotowanie do samodzielnego życia.  

2. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania:  

1) organizuje proces wychowania w oddziale, dostosowując środki oddziaływania do sytuacji 

i potrzeb ucznia; 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uczniów 

z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);  

3) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów; 

4) wspiera działalność samorządu klasowego;  

5) podejmuje działania, umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;  

6) organizuje opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze; 

7) wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, współpracuje 

z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym oraz innymi specjalistami; 

8) przygotowuje i realizuje roczny plan pracy wychowawczej dla danej klasy  

z uwzględnieniem zagadnień ujętych w programie wychowawczo- profilaktycznym;  

9) wdraża uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny 

otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

10) otacza opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej  

i losowej oraz organizuje pomoc w tym zakresie; 

11) organizuje spotkania z rodzicami;  
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12) na pierwszym zebraniu zapoznaje rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi 

organizację i funkcjonowanie szkoły oraz informuje o ich dostępności  

w bibliotece szkolnej;  

13) informuje uczniów oraz rodziców (pisemnie) o zagrożeniu śródrocznymi i rocznymi 

klasyfikacyjnymi ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych i zagrożeniu naganną 

oceną zachowania;  

14) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy działań 

wychowawczych integrujące klasę np. wycieczki, imprezy kulturalne i rekreacyjne;  

15) kontroluje frekwencję, w wyjątkowych wypadkach (długa absencja ucznia 

nieusprawiedliwiona przez rodziców) nieobecności zgłasza do pedagoga szkolnego. 

§ 59 

 

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

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

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
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§ 60 

 

Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

§ 61 

 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów;  

2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

§ 62 

 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

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

przedszkola, szkoły i placówki; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 



 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu 

   

36 | S t r o n a  

 

4) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

§ 63 

 

1. W szkole zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz, który gromadzi, opracowuje i udostępnia 

zbiory biblioteki i koordynuje działania w zakresie upowszechnienia czytelnictwa 

i przygotowania do korzystania z informacji w szkole. 

2. Do zadań bibliotekarza należy m. in.: 

1) w ramach pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego, 

b) sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni, 

c) prowadzenie działalności informacyjnej, 

d) udzielanie porad przy wyborze lektury, 

e) opieka nad uczniami współpracującymi z biblioteką i pomagającymi bibliotekarzowi 

w pracy, 

f) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa(wystawy, konkursy, 

inne imprezy czytelnicze) i umiejętność korzystania z informacji, 

g) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez współpracę 

z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami (publicznymi, 

pedagogicznymi i szkolnymi), 

h) wspomaganie nauczycieli w pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez wskazanie 

właściwej lektury i informacji; 

2) W ramach prac organizacyjno-technicznych: 

a) informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń 

i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach, 

b) gromadzenie, opracowywanie, ewidencjonowanie, selekcjonowanie i konserwacja 

zbiorów, 

c) sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej 

działalności, 

d) organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki. 
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Rozdział 6 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

§ 64 

 

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 podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;  

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.  

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

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

oraz o postępach w tym zakresie;  

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

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  

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;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

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.  

§65 

 

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 (wymagania edukacyjne znajdują się 

w bibliotece szkolnej i umieszczone są na stronie internetowej szkoły); 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych.  

2. Informacje te przekazywane są uczniom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu 

(potwierdzone wpisem tematu do dziennika elektronicznego, a rodzicom za pośrednictwem 

wychowawcy na zebraniu (potwierdzeniem jest poświadczenie obecności w dzienniku 

elektronicznym).  

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

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

zachowania; 

4. Obecność rodziców na pierwszym zebraniu jest obowiązkowa, w przypadku nieobecności 

rodzic obowiązany jest do skontaktowania się z wychowawcą klasy. 

§66 
 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, wynikające  

z realizowanego przez siebie programu nauczania, do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
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1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym;  

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

orzeczenia;  

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

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

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

takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który 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.  

§67 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 

przez lekarza na czas określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

§68 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na 

wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka 

obcego nowożytnego. 

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie 

z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
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3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

§69 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące;  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe.  

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez wskazanie 

zalet (co uczeń osiągnął) i braków (nad czym musi jeszcze popracować). Na pisemny wniosek 

rodzica nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę.  

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom m.in. 

w „pierwsze wtorki” miesiąca, podczas zebrań z rodzicami lub w innym uzgodnionym 

terminie. Nauczyciele przechowują prace do 30 października następnego roku szkolnego. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom u wicedyrektora szkoły  

w uzgodnionym terminie. 

§70 

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego 

– także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

2. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie 

do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący 

zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo – lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia 

w formie klasowo – lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.  
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§71 

 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

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

powinien dalej się uczyć. 

§72 

 

Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach uczniów są w szczególności: wypowiedzi ustne, 

pisemne sprawdzanie wiadomości podczas zajęć, prace domowe, praca na lekcji 

oraz wytwory prac uczniów. 
 

§73 

 

1. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala 

się według skali:  

1) stopień celujący   – 6;  

2) stopień bardzo dobry  – 5;  

3) stopień dobry   – 4;  

4) stopień dostateczny  – 3;  

5) stopień dopuszczający  – 2;  

6) stopień niedostateczny  – 1.  

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

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi.  

3. 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 dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień.  

4. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii lub etyki ustalane są wg 

skali określonej w ust. 1.  

§74 

 

1. Począwszy od klasy IV bieżące oceny, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:  
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1) stopień celujący   – 6;  

2) stopień bardzo dobry  – 5;  

3) stopień dobry  – 4;  

4) stopień dostateczny  – 3;  

5) stopień dopuszczający  – 2;  

6) stopień niedostateczny  – 1.  

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa 

 w ust. 1 pkt 1 – 5.  

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 6.  

3a. Przyjmuje się następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w 

stopniach: 

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który: 

a) doskonale opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie; 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia przedmiotowe;  

c) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych przewidzianych w programie nauczania danej klasy;  

d) proponuje rozwiązania nietypowe, stanowiące efekt samodzielnej pracy;  

e) uczestniczy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych lub innych; 

2) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie; 

b) sprawnie posługuje się wiadomościami, umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań w 

nowych sytuacjach; 

c) wykazuje się pełnym zrozumieniem, ciekawym ujęciem i trafnością doboru treści, 

które prezentuje w swoich wypowiedziach; 

3) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował treści istotne w strukturze przedmiotu, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej 

działalności; 

b) umiejętnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych  

z lekcji i podręcznika; 

c) umiejętnie poszukuje i porządkuje wiadomości, trafnie dobiera i logicznie wiąże je  

ze sobą; 

d) stosuje język przedmiotu; 

4) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności elementarne dla danego przedmiotu,  

o niewielkim stopniu złożoności, często wykorzystywane w szkolnych sytuacjach; 

b) poznał wymagane pojęcia i zdobył umiejętności na poziomie, co najmniej 

umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 
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c) nabył proste, uniwersalne umiejętności; 

5) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który: 

a) dysponuje niepełną wiedzą (braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności 

określonych w programie nauczania), którą jest w stanie uzupełnić; braki te nie 

przeszkodzą w kontynuowaniu nauki na wyższym poziomie kształcenia; 

b) opanował elementy treści nauczania niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 

potrzebne w życiu; 

c) jest w stanie rozwiązać zadania typowe, o niewielkiej skali trudności, również  

z pomocą nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania 

przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy 

nauczyciela. 

4. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

wynikające z realizowanych programów nauczania zawarte są w przedmiotowych zasadach 

oceniania (przedmiotowe zasady oceniania znajdują się w bibliotece szkolnej). 

5. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii lub etyki ustalane są wg 

skali określonej w ust. 1. 

6. Sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:  

1) wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzane: pisemnie, ustnie, praktycznie;  

2) sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem;  

3) sprawdzian obejmuje zapowiedzianą część materiału przewidzianego programem; 

4) kartkówka obejmuje bieżący materiał (nie musi być zapowiadana);  

5) w ciągu dnia nie może odbyć się więcej niż jeden sprawdzian;  

6) w ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż trzy sprawdziany w kl. IV – VI i nie więcej 

niż cztery sprawdziany w kl. VII – VIII; 

7) przyjmuje się następujący sposób przeliczania liczby punktów na ocenę szkolną 

w sprawdzianach pisemnych:  

0% – 34%  stopień niedostateczny  

35% – 49%  stopień dopuszczający  

50% – 74%  stopień dostateczny  

75% – 89%  stopień dobry  

90% – 99%  stopień bardzo dobry  

100%  stopień celujący;  

8) minimalna ilość ocen w półroczu:  

a) przy zajęciach w wymiarze tygodniowym 1 – 2 godziny –trzy oceny,  

b) przy zajęciach w wymiarze tygodniowym 3 godziny – pięć ocen,  
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c) przy zajęciach w wymiarze tygodniowym 4 godziny i więcej – sześć ocen;  

9) liczba ocen z wychowania fizycznego może być mniejsza niż 6 ocen (minimum 3), 

jeśli absencja ucznia jest spowodowana stanem zdrowia ucznia lub długotrwałą chorobą 

potwierdzoną zwolnieniem rodzica lub zwolnieniem lekarskim; 

10) nauczyciel ocenia sprawdzian w ciągu 14 dni (bez przerw świątecznych) i przekazuje 

uczniom informacje o ocenie;  

11) uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma prawo do jej 

jednokrotnego poprawienia w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. 

§74a 

 

Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami 

opisowymi. 

§75 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala 

się według następującej skali: 

wzorowe 

bardzo dobre   

dobre 

poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 
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§76 

 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału 

po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia 

oraz punktów zdobytych przez ucznia. 

§77 

 

1. Ogólne zasady punktacji zachowania ucznia:  

1) na początku każdego semestru uczeń dostaje 100 punktów kredytu; 

2) przed radą klasyfikacyjną wychowawca sumuje każdemu uczniowi punkty dodatnie 

i ujemne; 

3) uczeń, który otrzymał w semestrze powyżej 10 punktów ujemnych nie może być oceniony 

wzorowo, natomiast powyżej 20 punktów ujemnych oceną bardzo dobrą; 

4) każdy nauczyciel wpisuje swoje spostrzeżenia natury dodatniej i ujemnej do dziennika 

elektronicznego, przy wpisywanej uwadze należy od razu wpisać ilość przyznanych 

uczniowi punktów; 

5) nauczyciel nie wpisuje uwag całej klasie, tylko uczniom indywidualnie; 

6) zachowanie ucznia podlega także ocenie przez zespół klasowy - uczeń ocenia innych 

uczniów klasy na ocenę: wzorową, bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią albo 

naganną, a wychowawca przyporządkowuje odpowiednio do otrzymanej największej 

ilości ocen punkty: 5, 4, 3, 2, -1, -5; 

7) każdy uczeń dokonuje także samooceny swojego zachowania - może ocenić się na ocenę; 

wzorową, bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią albo naganną i otrzymuje 

odpowiednio punkty: 5, 4, 3, 2, -1, -5; 

8) przy wystawianiu oceny rocznej zachowania bierze się pod uwagę I półrocze, dlatego 

na początku II półrocza uczeń otrzymuje dodatkowo:  

- 10 punktów za ocenę wzorową uzyskaną za I półrocze,  

- 5 punktów za ocenę bardzo dobrą uzyskaną za I półrocze;  

2. Punkty dodatnie uczeń może uzyskać za:  

1) aktywny udział w imprezach szkolnych: 5 punktów za każdą imprezę (maksymalnie  

20 punktów w semestrze); 

2) pracę w organizacjach szkolnych: 5 punktów za każdy rodzaj aktywnej działalności; 

3) dbałość o pracownię i prace na rzecz szkoły: od 1 do 10 punktów (maksymalnie  

10 punktów w semestrze); 

4) systematyczną pomoc innym w nauce: 5 punktów; 

5) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:  

a) za udział: 2 punkty (maksymalnie 10 punktów w semestrze),  

b) za zdobycie miejsca 1 – 3 lub wyróżnienia: 10 punktów;  
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6) udział w konkursach artystycznych:  

a) za udział: 2 punkty (maksymalnie 10 punktów w semestrze),  

b) za zdobycie miejsca 1 – 3 lub wyróżnienia: 5 punktów; 

7) pracę charytatywną: 5 punktów; 

8) wysoką kulturę osobistą: 5 punktów; 

9) brak uwag negatywnych: 5 punktów; 

10) zaangażowanie w naukę: 5 punktów; 

11) życzliwy stosunek do rówieśników: 5 punktów; 

12) przyjmowanie właściwej postawy wobec agresji i przemocy: 5 punktów; 

13) przynoszenie nakrętek od butelek: 5 punktów w semestrze. 

3. Punkty ujemne otrzymuje uczeń za:  

1) absencję:  

a) minus 1 punkt za każdą godzinę nieusprawiedliwioną, 

b) minus 1 punkt za 3 spóźnienia, 

c) minus 10 punktów za ucieczkę z lekcji; 

2) posiadanie, używanie i zachęcanie innych do używania papierosów, alkoholu i innych 

środków zmieniających świadomość: minus 20 punktów; 

3) niską kulturę osobistą (brak szacunku dla pracowników szkoły, wulgarne słownictwo, 

przeszkadzanie na lekcjach, niewłaściwe zachowanie na przerwach): minus 5 punktów 

za każdą uwagę; 

4) naruszanie godności osobistej drugiego człowieka (w tym przy użyciu telefonu 

komórkowego poprzez robienie zdjęć i nagrywanie, agresja między uczniami): minus 20 

punktów za każdą uwagę; 

5) niszczenie mienia szkolnego: minus 10 punktów za każdą uwagę; 

6) niestosowny wygląd (nieregulaminowe obuwie, strój obnażający ciało, umalowane 

paznokcie, ufarbowane włosy): minus 5 punktów za każdą uwagę; 

7) zaśmiecanie szkoły: minus 5 punktów za każdą uwagę; 

8) kradzieże, wyłudzenia: minus 20 punktów za każdą uwagę; 

9) nieprzestrzeganie zakazu korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych: minus 20 punktów za każdą uwagę; 

10) przebywanie na blokach sportowych przed lekcjami i w czasie przerw bez dozoru 

nauczyciela: minus 5 punktów za każdą uwagę; 

11) samowolne opuszczanie budynku szkolnego podczas przerw: minus 5 punków za każdą 

uwagę; 

12) konflikt z prawem: minus 50 punktów; 

13) przetrzymanie książek w bibliotece, o co najmniej 2 tygodnie: minus 5 punktów; 

14) niezmienione obuwie: minus 5 punktów; 

15) przepisywanie pracy domowej: minus 5 punktów; 
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16) żucie gumy na lekcjach: minus 2 punkty.  

4. Oceny zachowania ucznia: 

wzorowe  150 i więcej punktów    

bardzo dobre  130 – 149 punktów 

dobre  90 – 129 punktów 

poprawne  50 – 89 punktów  

nieodpowiednie 10 – 49 punktów  

naganne  10 punktów i poniżej  

§78 

 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji 

na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

§79 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej;  

2) końcowej.  

2. 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. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym w styczniu, w terminie 

ustalonym przez dyrektora szkoły. Termin zakończenia pierwszego półrocza szkolnego podaje 

się do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.  

4. 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, z tym że 

w klasach I – III szkoły podstawowej w przypadku:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć;  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.  

5. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej oraz  
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2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych oraz  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

6a. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym klasyfikacji 

śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§80 

 

1. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

wychowawca klasy obowiązany jest poinformować ucznia i pisemnie jego rodziców 

o zagrażających mu niedostatecznych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych i zagrażającej mu nagannej śródrocznej lub rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania (zwrotne potwierdzenie przechowuje nauczyciel):  

1) dopuszcza się pominięcie miesięcznego okresu uprzedzenia ucznia i rodziców  

o zagrożeniu śródroczną lub roczną naganną oceną klasyfikacyjną zachowania, gdy uczeń 

w ostatnim miesiącu przed klasyfikacją rażąco nie przestrzega zasad współżycia  

i norm społecznych. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

3. Nauczyciel przedmiotu, w przypadku otrzymania przez ucznia niedostatecznej śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej, uzasadnia negatywną ocenę (stopień niedostateczny) radzie 

pedagogicznej i przedstawia plan działań dających uczniowi szansę uzupełnienia braków 

(opracowany we współpracy z zespołem nauczycieli danej klasy lub zespołem 

przedmiotowym, w razie potrzeby z pedagogiem szkolnym, psychologiem, dyrektorem 

lub wicedyrektorem). 

§81 
 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

2. W oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych 

dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 



 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu 

   

49 | S t r o n a  

 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego  

w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.  

3. W oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych 

dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w oddziale jest dodatkowo 

zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu 

opinii tego nauczyciela.  

4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania ustalają nauczyciele 

na dwa dni przed zakończeniem pierwszego półrocza szkolnego.  

5. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania ustalają nauczyciele na trzy 

dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 5 są ostateczne, z zastrzeżeniem §85 i §86.  

§82 

 

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat 

lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie 

z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 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.  

§83 

 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:  

1) informacje przekazuje się:  

a) uczniom na danych zajęciach edukacyjnych w czerwcu,  

b) rodzicom na zebraniu w czerwcu (termin zebrania czerwcowego jest ustalany przez 

dyrektora szkoły do 15 września i zawarty w kalendarzu na dany rok szkolny) – rodzic 

ma obowiązek uczestnictwa w tym zebraniu.  

2. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna wpisana jest w dzienniku elektronicznym 

w wydzielonej rubryce.  

3. Podpisane przez rodzica przewidywane oceny roczne wychowawca przechowuje 

do 30 października danego roku.  
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4. Rodzice ucznia mają prawo w ciągu dwóch dni od podania przewidywanych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, skierować pisemny wniosek do dyrektora szkoły  

o jej podwyższenie, a w ciągu kolejnych dwóch dni uczeń przystępuje do poprawy: 

1) nauczyciel przygotowuje i przedstawia:  

a) zakres wiadomości i umiejętności,  

b) formy poprawy (np. pisemna, ustna, zadania praktyczne); 

2) poprawę przeprowadza nauczyciel uczący w obecności innego nauczyciela tego samego 

przedmiotu lub pokrewnego.  

5. Rodzice ucznia w ciągu dwóch dni od podania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania mają prawo skierować pisemny wniosek z odpowiednim uzasadnieniem 

do dyrektora szkoły o jej podwyższenie, w ciągu kolejnych dwóch dni odbywa się posiedzenie 

zespołu: 

1) wychowawca ustala:  

a) skład zespołu, w którym zasiadają: wychowawca klasy, inny nauczyciel danego zespołu 

klasowego, pedagog szkolny lub psycholog, 

b) informuje rodzica i ucznia o możliwości zgłoszenia wyjaśnień zespołowi; 

2) wychowawca dokonuje ponownej analizy oceny zachowania ucznia we współpracy 

z zespołem, ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca, pisemnie ją uzasadnia.  

§ 84 

 

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 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 tok nauki oraz  

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.  

5. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i nie ustala się oceny zachowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły – zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 

ucznia.  

11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. 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. 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez dyrektora szkoły.  

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§85 i §86.  

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§ 85 

 

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

otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzą:  

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

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 
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zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

5. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno 

– wychowawczych.  

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

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 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.  

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna 

z tym, że rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5 dni roboczych 

od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, jeżeli uznają, że ocena ta została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalenia. W tym przypadku ocena ustalona 

przez komisję, o której mowa w §86 ust. 3 jest ostateczna.  

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, 

że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

§ 86 

 

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 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen, dyrektor szkoły 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.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie  

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia  

się z uczniem i jego rodzicami.  

7. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wchodzą:  

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

komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje 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.  

9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:  

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

komisji;  

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

4) pedagog;  

5) psycholog;  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

10. Komisja, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  
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2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego.  

13. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) imię i nazwisko ucznia;  

4) wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

14. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 13, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.  

15. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, 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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 85 ust. 1.  

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

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

§ 87 

 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej.  

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia 

po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas.  
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4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne 

pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 85 ust. 12.  

4a. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

5. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma 

opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole 

uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne 

w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym 

treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

§ 88 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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 klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć.  

§ 89 

 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły 

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

ósmoklasisty.  

3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane  

z tych zajęć. 
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5. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

   

 

Rozdział 8 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 90 

 

1. Uczeń ma prawo do:  

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

umysłowej;  

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;  

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;  

4) ochrony i poszanowania jego godności;  

5) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego 

rozwoju;  

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;  

7) pomocy w razie trudności w nauce; 

8) swobody wyrażania myśli, uczuć i przekonań, w szczególności dotyczących życia klasy 

i szkoły;  

9) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru 

biblioteki;  

10) korzystania z porad wychowawcy, nauczycieli, dyrektora, pedagoga i psychologa 

szkolnego, logopedy i innych specjalistów;  

11) wpływu na życie szkoły poprzez działalność samorządową;  

12) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;  

13) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności 

rodzinnych, materialnych lub losowych. 
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§ 91 

 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę do:  

1) wychowawcy klasy;  

2) opiekuna samorządu uczniowskiego;  

3) pedagoga/psychologa szkolnego. 

2. Skargę rozpatruje i orzeka osoba, do której wpłynęła skarga, uczeń lub jego rodzice mogą 

odwołać się do dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor rozpatruje skargę w administracyjnym terminie i informuje o zajętym stanowisku. 

§ 92 

 

1. Uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminach oraz podporządkować się 

poleceniom wydawanym przez pracowników szkoły;  

2) aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz nie utrudniać innym 

uczniom korzystania z zajęć, a nauczycielom prowadzenia zajęć; 

3) przestrzegać zasad kultury zachowania i języka w kontaktach ze wszystkimi członkami 

społeczności szkolnej; 

4) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;  

5) nie stosować agresji fizycznej i słownej wobec innych; 

6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;  

7) przynosić obuwie zmienne i je zakładać;  

8) przychodzić do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed pierwszą swoją lekcją 

oraz opuszczać szkołę bezpośrednio po zakończeniu zajęć;  

9) nie pozostawać w szkole bez opieki;  

10) usprawiedliwiać nieobecności w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły;  

11) dbać o własne zdrowie, higienę oraz przestrzegać zakazu posiadania i palenia papierosów, 

picia alkoholu, używania środków odurzających;  

12) nie organizować zabaw, które mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu;  

13) informować nauczycieli i wychowawców o zagrożeniu – uczniom zabrania się przynosić 

do szkoły przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu;  

14) przestrzegać zakazu korzystania w szkole z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 

elektronicznych służących do komunikowania się, nagrywania i odtwarzania obrazu i 

dźwięku (smatrfony, smartwatche, tablety, głośniki BT, kamery, rejestratory, aparaty 

fotograficzne itp.): 

a) uczeń ma obowiązek wyciszyć bądź wyłączyć telefon wnoszony na teren szkoły, 



 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu 

   

58 | S t r o n a  

 

b) w przypadku konieczności nawiązania przez ucznia kontaktu z osobami bliskimi, może 

on skorzystać z telefonu stacjonarnego w sekretariacie lub gabinecie psychologa i 

pedagoga szkolnego, 

c) w celach dydaktycznych, na polecenie nauczyciela przedmiotu, dopuszcza się 

skorzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych na danej lekcji, 

d) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie lub kradzież telefonu i 

innych urządzeń elektronicznych, 

e) za nieprzestrzeganie zapisów statutu dotyczących zakazu korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, uczeń otrzymuje 

uwagę oraz punkty ujemne. 

§ 93 

 

1. Uczeń może być nagrodzony za:  

1) naukę i zachowanie;  

2) szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne; 

3) pracę na rzecz szkoły i środowiska;  

4) 100% frekwencję.  

2. Uczeń może otrzymać nagrodę w formie: 

1) ustnej pochwały nauczyciela/dyrektora wobec danego oddziału lub w obecności 

społeczności szkolnej;  

2) pisemnej, w szczególności: dyplom (np. nagroda „Ignasia” przyznawana w kl. IV – VIII), 

list gratulacyjny; 

3) nagrody rzeczowej, w szczególności: nagroda książkowa (nagrodę książkową otrzymuje 

uczeń klas I – III za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz uczeń klas  

IV – VIII za średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobre 

zachowanie), statuetka; 

4) bezpłatnego wyjazdu edukacyjnego; 

5) finansowej, w postaci nagrody pieniężnej (stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia 

sportowe). 

§ 94 

 

1. Do przyznanej nagrody nagrodzony uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne, 

uzasadnione zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od ogłoszenia jej przyznania. 

2. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 14 dni. 
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§ 95 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub inne naruszenie zasad współżycia społecznego 

uczeń może, poza konsekwencjami wynikającymi z zasad oceniania wewnątrzszkolnego, 

ponieść następujący rodzaj kary:  

1) uczeń może być upomniany (również w obecności rodzica): 

a) ustnym upomnieniem lub pisemną uwagą nauczyciela, pedagoga, psychologa, 

b) ustnym upomnieniem dyrektora lub naganą; 

2) z uczniem może zostać zawarty „kontrakt wychowawczy” (opracowany z udziałem 

pedagoga lub psychologa szkolnego, zawarty w obecności rodzica);  

3) uczeń może zostać:  

a) odwołany z pełnionej funkcji w klasie/szkole,  

b) zawieszony w uczestnictwie w zajęciach pozalekcyjnych (tych, które nie wynikają 

z pomocy psychologiczno – pedagogicznej), 

c) pozbawiony możliwości udziału w dyskotece szkolnej oraz imprezach o charakterze 

rekreacyjnym, 

d) zawieszony w reprezentowaniu szkoły podczas zawodów sportowych, uroczystości 

szkolnych i pozaszkolnych, 

e) przeniesiony przez dyrektora do równoległej klasy,  

f) przeniesiony przez kuratora oświaty, na wniosek dyrektora, do innej szkoły; 

2. Wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie do innej szkoły może 

nastąpić w przypadkach, gdy uczeń dopuszcza się:  

1) świadomego zagrożenia życia i zdrowia swojego lub innych;  

2) używania alkoholu oraz bycia pod jego wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie; 

3) posiadania narkotyków/środków psychotropowych, zażywania ich i dystrybucji. 

3. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej kary 

może zostać zobowiązany do  

1) przeproszenia osoby pokrzywdzonej; 

2) naprawienia wyrządzonej szkody. 

4. Wychowawca klasy informuje rodziców o karze zastosowanej wobec ucznia. 

5. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić pełnoletniego ucznia z listy uczniów szkoły. 

6. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

samorządu uczniowskiego.  

7. Skreślenie ucznia pełnoletniego z listy uczniów szkoły następuje w przypadku: 

1) świadomego działania stanowiącego zagrożenie życia lub skutkującego uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły;  

2) nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, trwającej ponad 4 tygodnie, licząc od daty 

powiadomienia rodziców lub pełnoletniego ucznia; 
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3) rozprowadzania i używania środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

4) świadomego fizycznego i psychicznego znęcania się nad członkami społeczności szkolnej; 

5) dewastacji i celowego niszczenia mienia szkolnego;  

6) wyłudzania (np. pieniędzy), szantażu, przekupstwa, kradzieży; 

7) wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

8) notorycznego łamania postanowień statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących;  

9) rezygnacji pełnoletniego ucznia; 

10) popełnienia innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

§ 96 

 

1. Od udzielonej kary uczniowi i jego rodzicom przysługuje, w formie pisemnej, prawo 

odwołania do dyrektora. 

2. Dyrektor może karę utrzymać, obniżyć, zawiesić wykonanie na okres próby lub uchylić. 

§ 97 

 

1. Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły: strój czysty, schludny, w stonowanym fasonie 

i kolorze, odpowiedniej długości, obowiązuje zakaz malowania paznokci, farbowania włosów 

i noszenia makijażu. 

2. Strój galowy ucznia to: biała bluzka lub koszula, czarne lub granatowe spodnie lub spódnica - 

obowiązuje na uroczystościach szkolnych.  

3. Strój sportowy obowiązujący ucznia na zajęciach wychowania fizycznego ustalany jest 

z nauczycielem tego przedmiotu. 
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Rozdział 9 

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 98 

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny i współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki. 

2. Współdziałanie szkoły z rodzicami następuje poprzez:  

1) spotkania rodziców z wychowawcą celem wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze, organizowane co najmniej 4 razy w ciągu roku szkolnego;  

2) spotkania rodziców z dyrektorem szkoły;  

3) zebrania w celu analizy sytuacji wychowawczej klasy z udziałem rodziców, nauczycieli 

uczących w klasie, w miarę potrzeb pedagoga/psychologa i innych; 

4) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą  

np. w „pierwsze wtorki” miesiąca zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok 

szkolny;  

5) kontakty e-mail w dzienniku elektronicznym;  

6) kontakty telefoniczne;  

7) wspólne organizowanie i uczestnictwo w imprezach, uroczystościach i wycieczkach 

szkolnych;  

8) lekcje otwarte dla rodziców; 

9) odwiedziny w domach rodzinnych uczniów, w obecności pedagoga lub psychologa, 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez rodzica;  

10) kontakty indywidualne wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa, dyrektora 

z rodzicami w przypadkach wymagających natychmiastowego działania.  

3. Spotkania rodziców z nauczycielem nie mogą zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela 

dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.  

§ 99 

 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) zapoznania się z zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi, realizowanymi  

w oddziale klasowym i w szkole;  

2) zapoznania się z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz procedurami przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty; 

3) informacji na temat zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności ucznia;  
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4) wglądu w ocenione pisemne prace dziecka;  

5) uzyskiwania informacji w sprawach dotyczących wychowania i dalszego kształcenia  

się ucznia;  

6) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły. 

2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, 

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

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

3. Korzystanie z funkcjonującego w szkole dziennika elektronicznego nie zwalnia rodzica 

z udziału w zebraniach ani z kontaktów indywidualnych ze szkołą.  

§ 100 

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;  

3) dbania o właściwy strój i higienę osobistą dziecka; 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

5) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dziecka;  

6) udziału w zebraniach ogólnych (jeżeli rodzic nie uczestniczył w zebraniu obowiązany jest 

skontaktować się z wychowawcą) i spotkaniach indywidualnych; 

7) usprawiedliwienia nieobecności dziecka w ciągu 7 dni od jego powrotu do szkoły; 

8) odbierania dziecka do lat 7 ze szkoły - rodzice mogą pisemnie upoważnić do tego inną 

osobę;  

9) złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku, gdy dziecko w kl. I – III powyżej 7 roku 

życia samodzielnie wraca ze szkoły do domu;  

10) w przypadku długiej nieobecności dziecka - poinformowania wychowawcy klasy 

o zaistniałej sytuacji;  

11) w przypadku zamiaru wcześniejszego zwolnienia dziecka z zajęć - poinformowania  

o tym nauczyciela pisemnie lub osobiście; zwalnianie dziecka z zajęć odbywa się zgodnie 

zobowiązującymi szkolnymi procedurami postępowania, które dostępne są w bibliotece 

i na stronie internetowej szkoły. 
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Rozdział 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 101 

 

1. Szkoła posiada własny sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach 

w szkolne i poza nią, podczas reprezentowania szkoły. 

2. Poczet sztandarowy składa się z trójki uczniów ubranych w strój galowy oraz biało – czerwone 

szarfy i białe rękawiczki. Uczniowie wybrani do pocztu sztandarowego powinni wyróżniać 

się dobrymi wynikami w nauce i zachowaniu.  

§ 102 

 

1. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

4. Regulaminy wewnętrzne nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.  

 

§ 103 

 

1. O zmiany w statucie mogą wnioskować wszystkie organy szkoły. 

2. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna. 

3. Dyrektor szkoły może, wprowadzając zmiany na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 

publikować ujednolicony tekst statutu. 


