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PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14.12. 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1943 
z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2017 
poz. 1189 z późniejszymi zmianami). 

4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. 1991 nr 120, poz. 526 z późniejszymi 
zmianami). 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad 
techniki prawodawczej" (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 283). 

6. Inne akty wykonawcze wydane do ustaw. 

Rozdział 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§1 Informacje o  szkole 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach, zwana dalej Szkołą , 
jest publiczną szkołą o 8 - letnim cyklu kształcenia. 

3. Szkoła prowadzi oddziały gimnazjalne do czasu zakończenia kształcenia w tych 
oddziałach. 

4. Szkoła może prowadzić oddziały przedszkolne za zgodą organu prowadzącego. 

5. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. W. Witosa 23 w Katowicach. 

6. Organem prowadzącym szkołę jest Prezydent Miasta Katowice. Siedzibą organu 

prowadzącego jest budynek przy ul. Młyńska 4 w Katowicach. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

8. Szkoła Podstawowa jest prowadzona w formie stacjonarnej. 

9. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową. 

Rozdział 2 CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

§2 Cele edukacyjne 

1. Wszechstronny rozwój ucznia poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności oraz wychowania. 

2. Wychowanie ucznia w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 
humanistycznych wartości, solidarności, sprawiedliwości, wolności i demokracji. 

3. Wykształcenie absolwenta o nowoczesnej osobowości, zdolnego do przeprowadzenia 
zmian przeobrażających niedoskonałości w środowisku jakie zastał, potrafiącego 

odnaleźć się w pozycji równorzędnego partnera w wielokulturowej Europie, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000283
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przyjmującego pozytywną postawę wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego regionu, 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

4. Wdrażanie do samodzielności, wspieranie ucznia w podejmowaniu decyzji dotyczącej 

kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym. 

§3 Zadania  

1. Przygotowanie uczniów do dojrzałego uczestnictwa w zmieniającym się społeczeństwie, 
do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. 

2. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz rozwijanie uczuć patriotycznych.   

3. Realizacja procesu wychowawczego w ramach: wolności człowieka, jako jednostki 
określonej Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Konwencją o Prawach Dziecka . 

4. Umożliwienie uczniom zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do ukończenia 
Szkoły Podstawowej. 

5. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów. 

6. Umożliwienie rozwijania szczególnych zainteresowań i uzdolnień uczniów w zakresie 

wybranych przedmiotów nauczania oraz stwarzanie warunków do realizacj i 
indywidualnych programów nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych. 

7. Rozbudzanie i rozwijanie zdolności twórczych oraz kreatywności. 

8. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce i uczniom z zaległościami spowodowanymi 
dłuższymi nieobecnościami. 

9. Stworzenie przyjaznej atmosfery i pomoc dziecku w dobrym funkcjonowaniu 
w społeczności szkolnej. 

10. Dbanie o rozwój moralny i duchowy dziecka. 

11. Rozwijanie samorządności, współodpowiedzialności za szkołę, klasę, kolegów, koleżanki 
i siebie. 

12. Rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi. 

13. Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowanie właściwych postaw wobec 

zagrożeń. 

14. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ochrony środowiska. 

15. Propagowanie działań prozdrowotnych. 

16. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

17. Kształtowanie postaw prospołecznych oraz propagowanie działań sprzyjających 
aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

18. Kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu. 

19. Sprawowanie opieki oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas zajęć 
obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz przerw między nimi. 

20. Zapewnienie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie 
wycieczek organizowanych przez szkołę, korzystając również z pomocy rodziców 
uczniów. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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21. Propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

22. Zapewnienie ochrony uczniom przed dostępem do treści  w Internecie, które mogą 
stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego. 

23. Umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, i specjalnych form 
pracy dydaktycznej. 

24. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

25. Zapewnienie szczególnej opieki i pomocy uczniom w wypadkach losowych, rodzinnych 
i trudnej sytuacji materialnej. 

26. Umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, niedostosowane 
społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

27. Umożliwianie uczniom niepełnosprawnym realizowania zindywidualizowanego procesu 
kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. 

28. Stałe podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich. 

§4 Sposób realizacji zadań 

1. Realizacja celów i  treści ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

2.  Dobór programów dostosowanych do psychicznego i fizycznego rozwoju ucznia. 

3. Zindywidualizowanie procesu kształcenia odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

4. Prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie metod nauczania 

oraz opracowanych programów autorskich. 

5. Organizowanie zająć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniowskie. 

6. Organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów na podstawie orzeczenia Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

7. Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno – 

wyrównawczych. 

8. Organizację na terenie szkoły konkursów przedmiotowych, tematycznych. 

9. Realizacja działań i programów prozdrowotnych m. in. Śląskiej Sieci Szkół 

Promujących Zdrowie. 

10. Realizacja działań i programów proekologicznych. 

11. Organizowanie wyjść do muzeów, teatrów i kin oraz współpraca z instytucjami kultury. 

12. Realizacja wycieczek przedmiotowych i turystycznych. 

13. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych. 

14. Organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów i ich rodziców. 

15. Prowadzenie działalności z zakresu wolontariatu. 

16. Realizacja zadań opisanych w szkolnym systemie doradztwa zawodowego. 

17. Realizacja opracowanego przez szkołę "Programu wychowawczo - profilaktycznego" 
uchwalonego przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
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18. Przestrzeganie przez wszystkich pracowników szkoły postanowień szkolnego programu 
wychowawczo - profilaktycznego i wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

19. Stały nadzór nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych, wyjść pozaszkolnych, wycieczek 

oraz pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw zgodnie z „Regulaminem 
dyżurów”. 

20. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu na "kartę rowerową" 
oraz przeprowadzanie w/w egzaminu. 

21. Zainstalowanie i aktualizowanie w komputerach oprogramowania zabezpieczającego 

przed dostępem do treści stanowiących zagrożenie dla uczniów. 

22. Objęcie monitoringiem wizyjnym budynku szkoły oraz terenu wokół szkoły. 

23. Rozpoznanie środowiska uczniowskiego. 

24. Kierowanie uczniów do poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz innych placówek 
specjalistycznych. 

25. Prowadzenie pedagogizacji rodziców indywidualnie lub na prelekcjach. 

26. Propagowanie organizacji uczniowskich. 

27. Organizacja opieki świetlicowej dla dzieci. 

28. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz umożliwienie 
nauczycielom uczestnictwa w doskonaleniu pozaszkolnym. 

29. Zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 
wyposażeniem, biblioteki, świetlicy szkolnej, stołówki, bloku sportowo-rekreacyjnego, 

placu zabaw, pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, gabinetu terapii 
pedagogicznej, sali do zajęć rewalidacyjnych, gabinetu szkolnej służby zdrowia, 
sklepików szkolnych, łazienek, szafek ubraniowych. 

Rozdział 3  ORGANY SZKOŁY  

§5 Dyrektor Szkoły  

1. Wybór Dyrektora Szkoły: 

1) stanowisko Dyrektora Szkoły powierza Prezydent Miasta Katowice kandydatowi 
wyłonionemu w drodze konkursu; 

2) tryb i zasady przeprowadzenia konkursu i przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora 
określa ustawa Prawo Oświatowe oraz przepisy wykonawcze wydane na jej 

podstawie. 

2. Dyrektor Szkoły: 

1) planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Szkoły zgodnie z zasadą 

jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności; 

2) reprezentuje Szkołę na zewnątrz; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
w tym obserwuje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących; 

6) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 
informacje o działalności szkoły; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 
Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeńs twa  
uczniom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

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

12) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko 
i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 

13) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich 
do innych klas lub oddziałów na podstawie opinii Rady Pedagogicznej oraz 
występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

14) wprowadza lub znosi obowiązek noszenia przez uczniów na terenie Szkoły 
jednolitego stroju na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego lub z własnej inicjatywy za zgodą Rady Rodziców i Rady 
Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego; 

15) realizuje zalecenia i wnioski organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 

gimnazjalnego przeprowadzanych w Szkole; 

17) prowadzi ewidencję uczniów Szkoły oraz kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego 
oraz obowiązku nauki przez uczniów; 

18) przedkłada do zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej, 
projekty planów pracy Szkoły, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej 

okresowe sprawozdania z ich realizacji; 

19) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy Szkoły, w tym 
tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy; 

20) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 
zawodowym; 

21) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami 
rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określone w odrębnych przepisach; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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22) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe 
wykorzystanie druków szkolnych; 

23) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków; 

24) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole  

poprzez zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły; 

25) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 
„Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”; 

26) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego porządku 
oraz dba o czystość i estetykę placówki; 

27) organizuje wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;  

28) zarządza majątkiem Szkoły; 

29) wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły 

oraz obowiązujących przepisów; 

30) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowsk im 

w wykonywaniu swoich zadań. 

3.  Dyrektor Szkoły jako pracodawca: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły; 

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 
pracownikom Szkoły; 

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogiczne j,  
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników Szkoły. 

4. Wicedyrektorzy Szkoły: 

1) są powoływani i odwoływani przez Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej; 

2) Dyrektor Szkoły wyznacza wicedyrektorom zakres ich kompetencji umieszcza jąc 
je w aktach osobowych; 

3) Dyrektor Szkoły powierza obowiązki wyznaczonemu wicedyrektorowi, czyniąc 
go odpowiedzialnym za prowadzenie placówki w przypadku swojej nieobecności. 

§6 Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacj i 
jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

5. Zasady i tryb działalności Rady Pedagogicznej określa regulamin ustalony przez Radę.  

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalenie statutu Szkoły i dokonywanie w nim zmian;  
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2) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców 

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

7. Rada Pedagogiczna w ramach swych kompetencji opiniuje: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) inne zadania dotyczące procesu nauczania i wychowania istotne dla działalnośc i 
Szkoły. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej: 

1) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej 
oraz zawiadamia jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z trybem 

i zasadami określonymi w regulaminie Rady; 

2) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane; 

3) Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 
po zakończeniu rocznych zajęć edukacyjnych oraz w miarę bieżących potrzeb; 

4) zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu 
prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady; 

5) zebrania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się w zespołach wg potrzeb; 

6) osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane 

do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, 
a w szczególności tych, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej: 

1) są podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

jej członków, w głosowaniu jawnym; 

2) w sprawach osobowych członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne; 

3) Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych 

z przepisami prawa; 

4) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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5) organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia 
jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 
Szkołę; 

6) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

§7 Rada Rodziców 

1. Wybory do  Rady Rodziców: 

1) w Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów; 

2) w każdym z oddziałów działa Oddziałowa Rada Rodziców; 

3) wybory do Oddziałowej Rady Rodziców i Rady Rodziców przeprowadza się 
na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

4) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej Oddziałowej 
Rady Rodziców; 

5) wybory do Oddziałowej Rady Rodziców i Rady Rodziców są tajne;  

6) w wyborach do Oddziałowej Rady Rodziców i Rady Rodziców jednego ucznia 
reprezentuje jeden rodzic. 

2. Szczegółowe zasady tworzenia i działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady 
Rodziców, który zawiera między innymi: 

1) kadencję, tryb powoływania i odwoływania członków Rady Rodziców; 

2) wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, organy Rady Rodziców, sposób 
ich wyłaniania i zakres kompetencji; 

3) tryb pracy Rady Rodziców, tryb podejmowania uchwał; 

4) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

3. Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzony przez członków Rady 

Rodziców na pierwszym zgromadzeniu Rady. 

4. Do zadań Rady Rodziców należy: 

1) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły; 

2) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych 
Szkoły; 

3) współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

4) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom 

społecznym działającym w Szkole; 

5) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły ze środków finansowych 
pochodzących z budżetu Rady Rodziców; 

6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 
Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną. 

5. Do podstawowych kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego - 
Profilaktycznego Szkoły; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  
i wychowania; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

4) opiniowanie Szkolnego Zestawu Podręczników/materiałów edukacyjnych 
obowiązujących w danym roku szkolnym;  

5) występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły; 

6) gromadzenie środków pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł na cele statutowe Szkoły i gospodarowanie tymi funduszami. 

§8 Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

Regulamin ten nie może być sprzecznym ze statutem Szkoły.  

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd Uczniowski może przedkładać pozostałym organom Szkoły wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 
praw ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznania 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, umożliwiającego zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

5. Samorząd Uczniowski na prośbę Dyrektora Szkoły lub nauczyciela może wydać opinię 

o nauczycielu, który ma zostać oceniony. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu szkolnego. 

7. Cele i założenia wolontariatu szkolnego:  

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich; 

3) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

4) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;  

5) podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, 
samotnych; 
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6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7) tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym; 

8) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

8. W działaniach wolontariatu szkolnego uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie, 
nauczyciele, rodzice. 

9. Opiekunem wolontariatu szkolnego jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć 
organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę 
potrzebującym. 

10. Samorząd Uczniowski wspólnie ze swoim opiekunem i opiekunem wolontaria tu 
szkolnego opracowuje roczny plan pracy, który jest na bieżąco monitorowany i omawiany 

na spotkaniach podsumowujących. 

§9 Współpraca Organów Szkoły 

1. Wszystkie Organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku. 

2. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 
lub uchwał w granicach swoich kompetencji. 

3. Organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego pisemnego powiadamiania się 
o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. 

4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicie li 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Koordynatorem współdziałania organów Szkoły jest Dyrektor, który m. in. organizuje 

spotkania przedstawicieli Organów Szkoły. 

6. Sytuacje konfliktowe pomiędzy Organami Szkoły rozwiązywane są polubownie , 
w drodze mediacji. Mediatorem jest Dyrektor Szkoły. 

7. W razie niemożliwości rozwiązania sytuacji konfliktowych Dyrektor prosi o pomoc 
przedstawiciela odpowiedniego organu Miasta Katowice w celu podjęcia decyzji 

ostatecznych kończących spór. 

Rozdział 4 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§10 Formy działalności Szkoły 

1. Obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo - 
lekcyjnym, których tygodniowy wymiar godzin obowiązujący dla danej klasy określa 

szkolny plan nauczania. 

2. Zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

3. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań, kół przedmiotowych,  
zespołów artystycznych, zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej, Uczniowskich Klubów 

Sportowych, służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijaniu ich 
zainteresowań, uzdolnień, kreatywności i aktywności. 

4. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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5. Nauczanie indywidualne  i zajęcia rewalidacyjne (w porozumieniu z organem 
prowadzącym) dla uczniów posiadających orzeczenie o takiej potrzebie  wydane 
przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną. 

6. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej. 

7. Indywidualny program lub tok nauki dla ucznia, za zgodą Dyrektora Szkoły i rodziców 
oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

§11 Arkusz organizacji Szkoły 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji, opracowany przez Dyrektora na podstawie planu nauczania 
oraz planu finansowego Szkoły, zatwierdzonego przez organ prowadzący Szkołę. 

2. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii 
zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły 
na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

4. Arkusz organizacji Szkoły obejmuje w szczególności liczbę oddziałów,  liczbę 

pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin z zajęć  
obowiązkowych, dodatkowych i innych zajęć finansowanych ze środków przydzielonych 
przez organ prowadzący Szkołę. 

§12 Organizacja roku szkolnego 

1. Szkoła jest placówką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister 
Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.  

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy i obejmuje jedną klasyfikację śródroczną. 

3. W każdym roku szkolnym opracowuje się kalendarz szkolny. 

4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwośc i 
organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe 8 dni wolnych 
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

1) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, mogą być ustalone: 

a) w dni, w których w Szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 

nauki; 

b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy; 

c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

2) Dyrektor Szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów 

oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach 
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wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów 

w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych organizowanych w tych dniach. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą 

organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -
wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni 
w wyznaczone soboty. 

§13 Organizacja godzin lekcyjnych i przerw 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem: 

1) przerwy po pierwszej godzinie lekcyjnej trwającej 5 minut; 

2) przerwy po piątej godzinie lekcyjnej trwającej 20 minut; 

3) przerwy po szóstej godzinie lekcyjnej trwającej 15 minut. 

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile wynika to  

z  założeń  prowadzonego  eksperymentu  lub  innowacji pedagogicznej. 

3. W nauczaniu w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej czas zajęć trwania zajęć uzależnia się 
od realizacji zadań programowych zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

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

§14 Organizacja oddziałów i grup 

1. Organizacja oddziałów: 

1) podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział; 

2) w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej zajęcia edukacyjne prowadzone są w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów: 

3) jeżeli liczba uczniów w oddziale jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt. 2 

w wyniku przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor Szkoły 
po poinformowaniu Rady Oddziałowej dzieli dany oddział; 

4) Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt. 3 na wniosek 

Rady Oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. W w/w sytuacji 
zatrudnia w Szkole asystenta nauczyciela; 

5) począwszy od klasy IV o liczebności uczniów w oddziale decyduje organ 
prowadzący;  

6) w Szkole, tworzone są oddziały sportowe za zgodą organu prowadzącego; 

7) w Szkole, za zgodą organu prowadzącego, począwszy od klasy VII mogą być 
tworzone oddziały dwujęzyczne; 

8) Dyrektor Szkoły w związku z tworzeniem klas sportowych i dwujęzycznych może 
dokonać podziału istniejących oddziałów w szkole.  

2. Organizacja grup: 

1) w szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, w grupie 
oddziałowej, grupie międzyoddziałowej;  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-09-2017&qplikid=4252#P4252A3
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2) podziału oddziałów na grupy dokonuje się w klasach IV – VIII i oddziałach 
gimnazjalnych na zajęciach z języków obcych, informatyki, zajęciach z wychowania 
fizycznego oraz na basenie w zależności od liczebności uczniów w oddziałach; 

3) na zajęciach języków obcych podział na grupy jest dokonywany w oddziałach 
liczących powyżej 24 uczniów; 

4) zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów; 

5) zajęcia na basenie prowadzone są w grupach liczących do15 uczniów pod opieką 
jednego nauczyciela; 

6) zajęcia z informatyki prowadzone są w grupach liczbowo nie przekraczających  liczbę 
stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

7) na zajęciach świetlicowych jeden nauczyciel opiekuje się  grupą liczącą nie więcej niż 
25 uczniów; 

§15 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Dokumentowanie przebiegu obowiązkowych zajęć dydaktycznych prowadzone jest 
w dzienniku lekcyjnym w formie elektronicznej lub papierowej zgodnie z decyzją 
Dyrektora Szkoły. 

3. Dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się w sposób systematyczny i czytelny, 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w dziennikach.  

§16 Programy nauczania i podręczniki szkolne 

1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania: 

1) treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych 

przedmiotów określają podstawa programowa kształcenia ogólnego i programy 
nauczania; 

2) programy nauczania, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres 
treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego; 

3) programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, 
dla których są przeznaczone; 

4) programy nauczania mogą być opracowane samodzielnie przez nauczycie li 
lub przez  innych autorów; 

5) Zespół Przedmiotowy lub nauczyciel przedstawiają Dyrektorowi Szkoły programy 

nauczania do danych zajęć edukacyjnych na dany etap edukacyjny; 

6) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

w Szkole zaproponowane programy nauczania; 

7) dopuszczone do użytku w Szkole programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw 
Programów Nauczania; 

8) Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Szkolnym Zestawie 
Programów Nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej 
dla danego etapu edukacyjnego. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-11-2017&qplikid=1#P1A6
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2. Szkolny Zestaw Podręczników: 

1) nauczyciel  może zdecydować o realizacji programu nauczania bez zastosowania 
podręcznika/materiałów edukacyjnych; 

2) nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Podręcznik może mieć 

postać papierową lub elektroniczną; 

3) Zespól Przedmiotowy przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycję jednego 
podręcznika/ materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych oraz propozycję 

materiałów ćwiczeniowych. W przypadku braku porozumienia w zespole nauczycie li 
decyzję o wyborze podręcznika podejmuje Dyrektor;  

4) dla uczniów klas IV – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych Zespół Przedmiotowy może 
przedstawić więcej niż jeden podręcznik/materiał edukacyjny do języka obcego 
nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych; 

5) Zespół Przedmiotowy może przedstawić więcej niż jeden podręcznik/mater ia ł 
edukacyjny w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem 

specjalnym. Podręcznik powinien być dostosowany do potrzeb edukacyjnych 
i możliwości psychofizyczne tych uczniów; 

6) Dyrektor Szkoły, corocznie ustala i podaje do publicznej wiadomości Szkolny Zestaw 

Podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach 
danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe  obowiązujące 

w poszczególnych klasach w danym roku szkolnym - po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Podręczniki/materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego są wypożyczane przez szkołę uczniom nieodpłatnie; 

4. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, ujęte w regulaminie biblioteki szkolnej, określa Dyrektor Szkoły 
uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania 
tych podręczników lub materiałów; 

5. Materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego są przekazywane uczniom nieodpłatnie bez obowiązku zwrotu; 

6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materia łu 
edukacyjnego szkoła  może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczające j 
kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi 

dochód organu prowadzącego Szkołę. 

7. Szkoła zapewnia możliwość obrotu używanymi podręcznikami zakupionymi przez 

rodziców. Na początku roku szkolnego oraz pod koniec roku szkolnego Dyrektor Szkoły 
we współpracy z Samorządem Uczniowskim organizuje Giełdę Podręczników 
Używanych.    

§17 Współpraca z rodzicami 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania 
i profilaktyki. Współpraca Szkoły z rodzicami opiera się na: 

1) przychylnym stosunku rodziny i szkoły; 

2) wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu; 
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3) wspólnocie celów wychowania, kształcenia i opieki; 

4) podmiotowym traktowaniu rodziców. 

2. Formy współpracy Szkoły z rodzicami: 

1) indywidualne i zbiorowe spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami, zgodnie 
z kalendarzem Szkoły; 

2) spotkania doraźne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli; 

3) spotkania z okazji uroczystości oraz imprez klasowych i szkolnych; 

4) konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

5) spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców; 

6) kontakty korespondencyjne w formie pisemnej (dziennik elektroniczny, zeszyt 

korespondencji, listy), oraz rozmów telefonicznych celem przekazywania informacji 
o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów; 

7) prowadzenie dziennika elektronicznego celem umożliwienia rodzicom bieżącej 

kontroli frekwencji i postępów w nauce dziecka; 

8) działalność rodziców w Oddziałowych Radach Rodziców i Radzie Rodziców; 

9) występowanie rodziców z inicjatywą wzbogacania życia szkoły; 

10) informowanie rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych, 
wymaganiach edukacyjnych, zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania 

zgodnie z WZO oraz o procedurach przeprowadzania egzaminu odpowiednio 
ósmoklasisty lub gimnazjalnego. 

3. Obowiązki rodziców: 

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem do Szkoły dziecka podlegającego 
obowiązkowi szkolnemu; 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i usprawiedliwianie 
na bieżąco ewentualnych nieobecności; 

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 
lekcyjnych; 

4) wspieranie realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 

5) regularne kontakty z wychowawcą klasy w ramach zebrań, konsultacji oraz na jego 
prośbę w uzasadnionych przypadkach; 

6) bieżące analizowanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka 
wpisanych do dziennika elektronicznego lub zeszytu korespondencji z rodzicami; 

7) w przypadkach losowych rodzic jest zobowiązany do pisemnego lub ustnego 

powiadomienia wychowawcy lub sekretariatu szkoły o konieczności zwolnienia 
dziecka z zajęć lekcyjnych do domu; 

8) udzielanie, w miarę możliwości, pomocy w organizacji działań wychowawczych 
szkoły; 

9) rodzice są zobowiązani do pokrycia kosztów umyślnych szkód wyrządzonych 

przez ich dzieci; 
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10) przekazanie Dyrektorowi Szkoły istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie 
i rozwoju psychofizycznym dziecka w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki, 
odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych podczas pobytu w Szkole. 

§18 Bezpieczeństwo  i opieka  

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie Szkoły –               o 
wejściu lub wyjściu z budynku Szkoły decyduje portier, mający prawo zatrzymania 
wszystkich osób. W portierni prowadzony jest rejestr wejść i wyjść wszystkich osób             

z zewnątrz. 

2. Dla zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki Szkoła objęta 

jest monitoringiem wizyjnym. Zasady korzystania z monitoringu reguluje procedura 
wewnątrzszkolna.  

3. Uczniom nie wolno w czasie przerw opuszczać budynku Szkoły.  

4. Podczas przerw międzylekcyjnych wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się 
do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz pracowników obsługi.  

5. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć 
(obowiązkowych i dodatkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach 
według corocznie ustalonego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu. 

6. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych 
lub na korytarzu w ich pobliżu przed i po każdej swojej lekcji według ustalonego 

przez Dyrektora harmonogramu. 

7. Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurujący mają obowiązek zapobiegać 
niebezpiecznym  zachowaniom na korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych. 

8. Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 
uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel zobowiązany jest 

również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, 
mającym miejsce na terenie szkoły. 

9. Uczniowie mogą przebywać w salach lekcyjnych i w obiektach sportowych tylko 

pod opieką nauczyciela. 

10. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem. 

11. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i wycieczek odbywających się poza terenem 
Szkoły odpowiada kierownik wycieczki i opiekunowie grupy. Zasady organizowania 

wycieczek szkolnych określa „Regulamin wyjść i wycieczek szkolnych”. 

12. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w Szkole i poza nią wprowadza się procedurę 

zwalniania z zajęć lekcyjnych: 

1) uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

a) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

b) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomien iu 
rodziców i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich 
upoważnioną; 

2) zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby rodzica 
(dziennik elektroniczny, zeszyt korespondencji lub osobista prośba rodzica, będąca 
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wynikiem zgłoszenia się do Szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia 
z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu).             

§19 Biblioteka szkolna 

1. Szkoła prowadzi odpowiednio dobraną i celowo uzupełnianą bibliotekę szkolną, służącą 
realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie 
oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz inni pracownicy 

szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki, zatwierdzonym 
przez Dyrektora Szkoły. 

3. Nadzór nad biblioteką pełni Dyrektor Szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki 
działania biblioteki, a w szczególności: dostosowanie do potrzeb pomieszczenia, 
właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki. 

4. Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku 
szkolnego. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza Dyrektor Szkoły na początku każdego 

roku szkolnego. 

5. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) wspomaganie realizacji procesu dydaktycznego Szkoły; 

2) wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej  i profilaktycznej Szkoły; 

3) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

4) przygotowanie uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji, 
m.in. poprzez współuczestniczenie w realizacji szkolnego programu edukacji 

czytelniczej i medialnej; 

5) zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych uczniów, nauczycieli, rodziców 

uczniów i pracowników administracji; 

6) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) 

gromadzonych w szkole; 

8) pełnienie funkcji Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej; 

9) pełnienie funkcji pracowni dydaktycznej, w której wykorzystuje się różnorodne 
materiały biblioteczne na zajęciach z uczniami. 

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) gromadzenie materiałów bibliotecznych, zgodnie z potrzebami Szkoły, ich ewidencja, 
selekcja, opracowanie i ochrona; 

2) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów 
edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych. 

3) udostępnianie zbiorów; 

4) prowadzenie działalności informacyjnej; 

5) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do samokształcenia, korzystania 
z informacji i massmediów; 



Statut Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach 
 

 

strona 21 z 57 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
i społeczną uczniów; 

7) prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa; 

8) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-
wychowawczych; 

9) prowadzenie dokumentacji pracy na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły; 

10) planowanie pracy i sprawozdawczość; 

11) współpraca z nauczycielami, wszystkimi organami szkoły, innymi bibliotekami 

oraz lokalnym środowiskiem pozaszkolnym; 

12) opieka nad uczniem przebywającym w bibliotece; 

13) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

7. Szczegółowo obowiązki nauczycieli bibliotekarzy określa Dyrektor Szkoły. 

§20 Świetlica szkolna 

1. Do dyspozycji uczniów Szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu 

na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, Szkoła zorganizowała świetlicę. 

2. Przyjęcie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku wypełnionego 
przez rodziców. 

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły, 
organizowanej w miarę potrzeb i możliwości. 

4. Świetlica realizuje program dydaktyczno – wychowawczy zgodny z zadaniami Szkoły. 

5. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce 
oraz warunki do nauki własnej, rekreacji, rozwijania zainteresowań. 

6. W ramach działalności świetlicy organizuje się kółka zainteresowań uwzględniające 
potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne. 

7. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych oraz grupach zróżnicowanych 
pod względem zainteresowań dzieci.  

8. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych 

mu dzieci. 

9. Wychowawca odnotowuje obecność dzieci na zajęciach. Obowiązkiem wychowanka jest 

uczestniczyć w zajęciach, a nieobecności usprawiedliwić. 

10. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem, 
psychologiem w celu pełnego poznania dziecka i zapewnienia mu wszechstronnej opieki. 

11. W świetlicy szkolnej, w osobnej sali, pomogą przebywać dzieci z oddziału 
przedszkolnego.  

§21 Stołówka szkolna 

1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której dzieci mają możliwość spożycia 
obiadu. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie , 
oraz pracownicy zatrudnieni w Szkole. 

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

5. Dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość całkowitego 
lub częściowego refundowania opłat za obiady. 

6. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów 

na wynos. 

7. Szczegółowe zasady pracy stołówki oraz odpłatności za obiady określa „Regulamin 

Stołówki”. 

Rozdział 5  WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 22 Cele i zadania WZO 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania regulują zasady oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia 

w Katowicach. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w Szkole polega na rozpoznawaniu przez nauczycie li 
poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wymagań 
wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania.  

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych 

w statucie Szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie 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) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
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3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjne j 
zachowania; 

6) sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

§ 23 Wymagania edukacyjne i skala ocen 

1. Wymagania edukacyjne są formułowane do każdego przedmiotu i do każdego poziomu 
edukacyjnego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli przedmiotu w oparciu 
o wymagania określone w podstawie programowej oraz wybrany program nauczania 

w sposób prosty i zrozumiały zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

2. W klasach I - III Szkoły Podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi.  

3. Bieżące ocenianie uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej opisuje poziom opanowania 
umiejętności i wiadomości. Wskazuje mocne i słabe strony ucznia. Ocena bieżąca 

dokonywana jest przez komentarz werbalny, komentarz pisemny, gest, mimikę, pieczątki 
z oceną słowną oraz za pomocą oznaczeń literowych: 

1) WSPANIALE /W/  – wiadomości i umiejętności opanowane  celująco do podstawy 
programowej. Praca wykonana bez zarzutu, widoczne bardzo duże zaangażowanie 
i aktywność ucznia; 

2) BARDZO DOBRZE/BD/   – wiadomości i umiejętności opanowane w stopniu wysoce 
zadowalającym, widoczny duży wkład  pracy ucznia; 

3) POPRAWNIE /P/ – wiadomości i umiejętności ucznia mieszczą się w podstawie 
programowej  danej klasy, uczeń wykonuje zadania poprawnie z drobnymi 
niedociągnięciami; 

4) PRACUJ WIĘCEJ/PW/  – wiadomości i umiejętności opanowane w  stopniu  
niewystarczającym, wykonane zadania wymagają korekty, zawierają widoczne błędy; 

5) SŁABO/S/ – wiadomości i umiejętności ucznia opanowane w stopniu słabym. 
Zadania  wykonane błędnie, poniżej minimum programowego; 

6) BARDZO SŁABO/BS/  – uczeń nie opanował minimum podstawowych wiadomośc i 

i umiejętności określonych  programem  w danej klasie, braki utrudniają dalsze 
zdobywanie wiadomości. 

4. Począwszy od klasy IV oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne 
i końcowe ustala się w stopniach wg skali: 

1) Stopień celujący – 6 

2) Stopień bardzo dobry – 5 

3) Stopień dobry – 4 

4) Stopień dostateczny – 3 

5) Stopień dopuszczający – 2 
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6) Stopień niedostateczny – 1 

5. Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 4  
pkt. 1 – 5, stopień niedostateczny jest oceną negatywną. 

6. W ocenie bieżącej dopuszcza się dodawanie do w/w ocen „+” i „-”  celem motywowania 
uczniów, gdzie „+” oznacza wykroczenie ucznia poza daną ocenę, „-” że, uczeń musi 

popracować aby uzyskać daną ocenę. 

7. Dodatkowe oznaczenia w dzienniku lekcyjnym: 

1) „np.” – nieprzygotowanie ucznia do lekcji; 

2) „nb” – nieobecność na sprawdzianie, kartkówce. 

8. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych w klasach 

IV – VIII Szkoły Podstawowej i oddziałach gimnazjalnych: 

1) Stopień celujący (6) - jak na ocenę bardzo dobrą oraz: 

a) osiąga nagradzane, wyróżniane miejsca w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych poza szkołą, 

b) rozwija swoje uzdolnienia, 

c) ma biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, 

d) proponuje rozwiązania nietypowe, oryginalne, twórcze; 

2) Stopień bardzo dobry (5) - uczeń wie, umie, rozumie, potrafi to udowodnić: 

a) posiada samodzielność myślenia, umiejętność rozwiązywania problemów 
formułowania wniosków, 

b) opanował pełny zakres wymagań z podstawy programowej (wiedza 
i umiejętności), 

c) stosuje, rozwiązuje zadania, problemy w nowych sytuacjach; 

3) Stopień dobry (4) - uczeń wie, umie, rozumie, posiada wiedzę i umiejętności, które 
potrafi zastosować w sytuacjach typowych, rozwiązuje, samodzielnie wykonuje, 

teoretycznie lub praktycznie zadania i ćwiczenia; 

4) Stopień dostateczny (3) - uczeń wie i umie, opanował podstawową wiedzę związaną 
z praktyką życia codziennego, rozwiązuje lub wykonuje zadania typowe o średnim 

stopniu trudności; 

5) Stopień dopuszczający (2) - uczeń wie, posiada minimum wiadomości i umiejętnośc i 

praktycznych niezbędnych do opanowania samej wiedzy, ma braki w opanowaniu 
zadań programowych, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania 
umiejętności w dalszym ciągu nauki; 

6) Stopień niedostateczny (1) - uczeń nie jest w stanie rozwiązać, wykonać zadań 
o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela, nie opanował 

wymagań zawartych w podstawie programowej. 

9. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi: 

1) jawności – tzn. podawanie uczniom i ich rodzicom ocen do wiadomości; 

2) obiektywności – tzn. jasno określone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny;  

3) celowości – tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia, (co uczeń osiągnął, a nad czym 
musi jeszcze popracować); 
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4) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (rozporządzeń MEN, Statutu 
Szkoły, Uchwał Rady Pedagogicznej). 

10. Wymagania edukacyjne przekazywane są do informacji uczniów na pierwszej lekcji 

danych zajęć. Nauczyciel podaje szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru.  

11. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) z poszczególnych zajęć edukacyjnych dostępne 
są dla każdego ucznia i jego rodziców u nauczycieli przedmiotów. 

12. Wychowawca informuje rodziców na pierwszym zebraniu gdzie są udostępnione 

wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie 
uzyskania wyższych niż przewidywanych ocen klasyfikacyjnych.  

§ 24 Bieżące ocenianie uczniów z zajęć edukacyjnych 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

2. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie 

uzasadnić. 

3. Uczniom klas I przysługuje okres adaptacyjny do warunków szkolnych. Czas trwania 

okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. 

4. Uczniom klas IV przysługuje miesięczny okres adaptacyjny (wrzesień), w którym 
nie otrzymują ocen negatywnych (niedostatecznych). 

5. W klasach I – III Szkoły Podstawowej bieżącemu ocenianiu podlegają: wypowiedzi ustne, 
prace pisemne, aktywność na lekcji, prowadzone zeszyty, przygotowanie się do zajęć.  

6. Uczeń, począwszy od klasy czwartej, powinien być oceniony w ciągu jednego 
okresu edukacyjnego co najmniej czterokrotnie. Nauczyciel zobowiązany jest 
do zastosowania różnorodnych form oceniania: prace pisemne, ustne odpowiedzi, 

aktywność, zeszyt, ćwiczenia itp. 

7. Przy ocenianiu uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyc ie l 

uwzględnia dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie: 

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET);  

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej (w tym specjalistycznej); 

3) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwośc i 
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli; 

4) opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonania przez ucznia określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

8. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych wpisują nauczyciele do obowiązującego w Szkole 
dziennika lekcyjnego.  

9. Rodzice mają prawo do zapoznania się z bieżącymi ocenami ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych u wychowawcy klasy w ramach konsultacji i zebrań klasowych. 

10. Sprawdzian pisemny osiągnięć edukacyjnych uczniów nie może obejmować zakresu 
materiału z całego półrocza. O sprawdzianie należy poinformować uczniów, co najmnie j 

na tydzień przed planowanym terminem. 
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11. Począwszy od klasy IV sprawdziany osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych 
przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, matematyki, języków obcych) mogą 
odbywać się w formie testów po każdym przerobionym dziale. 

12. Podczas każdej pracy pisemnej nauczyciel ma obowiązek podać punktację 
za poszczególne zadania oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny. 

Każdy sprawdzian powinien zawierać polecenia oceniane na stopień celujący. 

13. Nauczyciel może 2 razy w ciągu półrocza przeprowadzić niezapowiedziane pisemne 
sprawdzenie wiadomości z 3 ostatnich lekcji w formie kartkówki. 

14. W jednym tygodniu dopuszcza się tylko 2 sprawdziany pisemne z większego zakresu 
materiału. W jednym dniu może odbyć się tylko jeden sprawdzian pisemny, 

z zastrzeżeniem ust. 15. Wychowawca klasy ma prawo do interwencji w przypadku 
naruszenia tego  ustalenia. 

15. Dopuszcza się zwiększenie liczby przeprowadzonych sprawdzianów w jednym tygodniu 

lub dniu, jeżeli na prośbę klasy lub innych przyczyn sprawdzian pisemny nie odbył się 
w uprzednio ustalonym terminie.  

16. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeśli stwierdzi niesamodzielność 
pracy, stwierdzenie odpisywania może być podstawą ustalenia bieżącej oceny 
negatywnej. 

17. Sprawdziany powinny być rozłożone w sposób równomierny, aby nie występowało 
zjawisko ich nagromadzenia pod koniec półrocza i roku szkolnego. 

18. Sprawdzone i ocenione prace pisemne należy oddać uczniowi do wglądu do siedmiu dni 
od daty pisania sprawdzianu. Dla takich przedmiotów jak język polski, język obcy, 
matematyka ustala się dwutygodniowy termin oddania sprawdzianów pisemnych. 

19. Rodzic ma prawo do wglądu, zapoznania się oraz uzyskania informacji dotyczącej pracy 
pisemnej swojego dziecka. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel danego przedmiotu 

oddaje uczniom do domu. 

20. Uczeń, który nie pisał w terminie sprawdzianu jest zobowiązany napisać 
ją w wyznaczonym przez nauczyciela innym czasie.  

21. Uczeń ma prawo do poprawy oceny. Zasady poprawy ocen opisane są w PZO  

22. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza, 
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, na czas 
określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacj i 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

23. 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. 

24. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno 
edukacyjnego 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. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka 

obcego dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony”. 
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25. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą lub realizujący indywidualny tok nauki 
nie podlega bieżącemu ocenianiu. Uczniowi, który realizuje indywidualny tok nauki 
Dyrektor wyznacza nauczyciela opiekuna. 

26. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych pod opieką nauczyciela biorą udział w realizacj i 
projektu edukacyjnego, który jest zespołowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu i kończy się publicznym przedstawieniem jego 
rezultatów: 

1) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego ujęte w odrębnym regulaminie 

określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

2) wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacj i 
projektu; 

3) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia Szkoły; 

4) Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia realizacji projektu edukacyjnego 

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w jego realizacji. Na świadectwie 
ukończenia szkoły wpisuje się „zwolniony”. 

§ 25 Klasyfikowanie śródroczne, roczne i końcowe  z zajęć edukacyjnych 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 
edukacyjnych  oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna począwszy od klasy IV nie jest średnią 

arytmetyczną ocen bieżących. 

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyk i, 

i zajęć artystycznych, w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć 
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia 

w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 
kultury fizycznej. 

5. Przewidywane oceny roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne na 14 dni przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym. 

6. Przewidywane oceny roczne z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne, a w przypadku gdy w Szkole lub oddziale jest dodatkowo 

zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

7. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie podlegają odwołaniu. 

8. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie negatywnej nauczyciel danych zajęć 
edukacyjnych informuje wychowawcę, który przekazuje tę informację w formie pisemnej 
rodzicom na miesiąc przed klasyfikacją. 

9. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, rodzic 
zostaje poinformowany przez wychowawcę co najmniej na tydzień przed zebraniem 

klasyfikacyjnym. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
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10. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych: 

1) uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z przedmiotów; 

2) uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie do 3 dni od dnia zebrania lub konsultacj i 

(poinformowania rodzica), wnieść podanie do Dyrektora Szkoły o dodatkowe 
sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia; 

3) dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności może być przeprowadzone w formie  

pisemnej i ustnej lub tylko ustnej, a w przypadku przedmiotów takich jak: plastyka, 
muzyka, zajęcia artystyczne, informatyka, zajęcia komputerowe, technika, zajęcia 

techniczne oraz wychowanie fizyczne tylko w formie ćwiczeń praktycznych; 

4) Dyrektor Szkoły ustala termin i powołuje komisję w skład, której wchodzi: 

a) przewodniczący – Dyrektor lub wicedyrektor; 

b) egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne  zajęcia 

edukacyjne; 

5) nauczyciel - egzaminator może zostać zwolniony z pracy w komisji, a w jego miejsce 
Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela tego samego 

przedmiotu lub pokrewnego; 

6) ponowna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu zostaje ustalona przed zebraniem 

klasyfikacyjnym; 

7) informację o przeprowadzonym sprawdzianie wiedzy i umiejętności przekazuje 
Dyrektor lub wicedyrektor na zebraniu klasyfikacyjnym. 

11. 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. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz 
laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami prawa wydanymi przez ministra oświaty i wychowania, otrzymują z danych 
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku uzyskania w/w 

osiągnięć po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej otrzymują celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną z tych zajęć. 

13. Uczeń, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą lub realizuje indywidualny tok 

nauki, zdaje śródroczne i roczne egzaminy klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych. 

14. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców o śródrocznych 

ocenach klasyfikacyjnych uczniów. Oceny klasyfikacyjne dostępne są do wglądu 
rodzicom u wychowawcy klasy. 

15. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

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

odpowiednio w klasach programowo niższych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
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16. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie od dnia ustalenia oceny, nie później 
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. 

17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Dyrektor Szkoły wyznacza termin 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności do 5-u dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 
oraz powołuje komisję: 

1) przewodniczący – Dyrektor lub wicedyrektor; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

18. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły 
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

§ 26 Egzaminy poprawkowe 

1. Począwszy od klasy IV, dla ucznia, któremu ustalono klasyfikacyjną roczną ocenę 
negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wyznacza się egzamin poprawkowy. 

2. Uczeń ma prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych. 

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć 
technicznych, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć  
przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia roku 

szkolnego i powołuje komisję, w składzie: 

1) przewodniczący – Dyrektor lub wicedyrektor; 

2) egzaminator – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) członek komisji – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 
edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 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. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. 

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego 
jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicowi. 

9. Nową ocenę ustaloną w wyniku egzaminu poprawkowego zatwierdza Rada Pedagogiczna 

na konferencji rozpoczynającej nowy rok szkolny. 
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10. 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. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 28 ust. 5. 

12. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie do 5 dni od dnia egzaminu poprawkowego, 
odwołać się do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 
z przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania 

tej oceny. Zastosowanie mają przepisy § 25 ust. 16 – 18. 

§ 27 Egzaminy klasyfikacyjne 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli 
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na 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. Termin egzaminu uzgadnia się pisemnie z uczniem i jego rodzicami, nauczycie lem 
przedmiotu i Dyrektorem Szkoły. Roczny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych. 

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć 
komputerowych, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą zdaje egzaminy klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych z wyjątkiem:  plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i 

wychowania fizycznego oraz zajęć dodatkowych. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny 
zachowania. 

7. Dyrektor Szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 
z których uczeń może zdawać w ciągu jednego dnia oraz powołuje komisje, w skład 
których wchodzą: 

1) przewodniczący komisji - Dyrektor lub wicedyrektor; 

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony 

ten egzamin; 

3) rodzice jako obserwatorzy, jeżeli wyrażą chęć uczestniczenia w egzaminie. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicowi. 

10. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego, Dyrektor Szkoły może wyznaczyć termin dodatkowy. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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11. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego będzie nieklasyfikowany i nie otrzyma promocji. Ocena negatywna 
otrzymana w wyniku śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego jest oceną negatywną 

na półrocze. 

12. Uczeń, który z rocznego egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę negatywną ma prawo 

zdawać egzamin poprawkowy. 

§ 28 Promowanie uczniów 

1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  otrzymał roczne pozytywne oceny 
klasyfikacyjne.  

2. Uczeń klasy I i II Szkoły Podstawowej może być promowany przez Radę Pedagogiczną 
do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców 
lub wychowawcy, za zgodą rodziców i wychowawcy, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć 

ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych 
w programie nauczania dwóch klas.  

3. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju 
i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub jego stanem zdrowia, może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III Szkoły Podstawowej na wniosek 

wychowawcy klasy lub rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii odpowiednio 
rodziców ucznia lub wychowawcy klasy. 

4. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 
w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w Szkole 
Podstawowej 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. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, za zgodą Rady Pedagogicznej może być promowany do klasy programowo 

wyższej jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, pod warunkiem, że te zajęcia 
edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. 

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

7. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne 

i przystąpił do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub gimnazjalnego. 

8. Wyniki egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub gimnazjalnego nie wpływają 

na ukończenie Szkoły.   

9. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

10. Świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych 
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową klasyfikacyjną ocenę 

zachowania. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2017&qplikid=1#P1A6
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11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 
do średniej ocen wlicza się także odpowiednio roczne lub końcowe oceny klasyfikacyjne 
uzyskane z tych zajęć. 

§ 29 Obszary oceny zachowania. Skala ocen zachowania.  

1. Ocena zachowania wyraża opinię na temat funkcjonowania ucznia w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym. 

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności;  

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. W klasach I – III Szkoły Podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest oceną opisową i wyraża opinię o spełnianiu przez ucznia obowiązków 
szkolnych, jego kulturze oraz aktywności społecznej. Ocena śródroczna i roczna 
zachowania uwzględnia następujące obszary:  

1) kulturę osobistą: uczeń stosuje zwroty grzecznościowe, jest koleżeński, w kultura lny 
sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły i kolegami, 

potrafi współpracować w zespole, dba o kulturę słowa, porządkuje swoje stanowisko 
pracy w czasie zajęć i po lekcjach;  

2) stosunek do obowiązków szkolnych: uczeń jest przygotowany do lekcji, dba 

o estetykę zeszytów, książek i przyborów szkolnych, jest punktualny, uważnie słucha 
i wykonuje polecenia, pracuje dobrze i starannie, stosuje się do norm i zasad 

panujących na terenie klasy i szkoły, dba o bezpieczeństwo swoje i innych; 

3) aktywność: aktywnie uczestniczy na lekcjach, chętnie zgłasza się do odpowiedzi, 
dzieli się swoją wiedzą, dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego, pomaga kolegom 

podczas zajęć, wykonuje prace na rzecz klasy i Szkoły. 

4. Śródroczną, roczną i końcową ocenę zachowania począwszy od IV klasy ustala się 

według następującej skali: 

1) Wzorowe 

2) Bardzo dobre 

3) Dobre 

4) Poprawne 

5) Nieodpowiednie 

6) Naganne 

§ 30 Zasady punktowego oceniania zachowania uczniów. 
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1. Począwszy od IV klasy ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala się uwzględnia jąc 
liczbę punktów zdobytych przez ucznia w zgodnie z zasadami: :  

1) wzorowe:  500 punktów i więcej;  

2) bardzo dobre:  300 – 499 punktów; 

3) dobre: 150- 299 punktów;  

4) poprawne: 100 – 149 punktów; 

5) nieodpowiednie:  0 – 99 punktów; 

6) naganne:  poniżej 0 punktów.  

2. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje tzw. kredyt zaufania, czyli 150 punktów 
(dolna granica oceny dobrej zachowania), które może zwiększyć poprzez podejmowanie 

zachowań pozytywnych lub utracić poprzez podejmowanie zachowań negatywnych. 

3. Na początku drugiego okresu edukacyjnego uczeń otrzymuje punkty premiowe, które 
są uzależnione od uzyskanej oceny zachowania w klasyfikacji śródrocznej: 

1) 250 punktów za uzyskanie oceny wzorowej; 

2) 200 punktów za uzyskanie oceny bardzo dobrej; 

3) 150 punktów za uzyskanie oceny dobrej; 

4) 100 punktów za uzyskanie oceny poprawnej; 

5) uczeń, który uzyskał ocenę nieodpowiednią lub naganną nie otrzymuje punktów 

premiowych. 

4. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone jako zachowania 

pozytywne: 

LP Zachowania pozytywne  Punkty 

1 Udział w wewnętrznym życiu szkoły  

A Bierze aktywny udział w organizacji imprez klasowych  10 

B 
Bierze udział w organizacji imprez szkolnych  i akademii ( w tym – 
udział w próbach, rola w przedstawieniu, przygotowanie rekwizytów 
i dekoracji i inne działania) 

5-20 

C 

Udział w imprezach kulturalnych poza obowiązkowymi 

organizowanymi w czasie zajęć lekcyjnych ( np. udział w akademii 
środowiskowej, warsztatach, debatach itp.),które nie wynikają 

z pełnionych funkcji w szkole 

5-20 

D Udział w akcjach charytatywnych 10 

E Organizacja i prowadzenie akcji charytatywnych 5-20 

F Bierze aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego 0 – 50 

G 

Wykonanie plakatu, gazetki, transparentu na rzecz klasy 

(szkoły),przyniesienie kwiatka, pomocy lub materiałów przydatnych 
w klasie 

5-10 

H 
Podejmuje inne dodatkowe działania (wspomaganie działań 

nauczycieli, biblioteki, świetlicy, działań psychologa) 
5-10 

I 
Pochwała wychowawcy dotyczącą zachowania nie wymienionego 
w powyższych kategoriach  

10 

J 
Zbiórka surowców wtórnych:* 
- za każde 2 kg makulatury 

 
1 
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- za 25L worek korków 

- za 10 sztuk baterii -  

15 

1 

2 Reprezentowanie szkoły w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych 

A 
Udział w etapie : 

szkolnym, 
 

 6** 

C rejonowym    18** 

D ogólnopolskim 24** 

3 Reprezentowanie szkoły w innych konkursach 

A 
Udział w etapie: 

szkolnym 
5** 

B międzyszkolnym 10** 

C rejonowym 10** 

D ogólnopolskim 15** 

3 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych  

A Udział w etapie szkolnym 5** 

B Udział w etapie rejonowym 10** 

C Udział w etapie ogólnopolskim 15** 

 

* limit semestralny dla ucznia – 60 punktów 
**jeśli uczeń zdobędzie 2 lub 3 miejsce w danym konkursie to jego 

punkty za udział podwajamy, natomiast jeśli zostanie laureatem 
danego konkursu to potrajamy punkty za udział  

  

 

LP 
Zachowania pozytywne  

(punkty przyznawane w okresie) 
Punkty 

1 Pochwała Dyrektora Szkoły 50 

2 Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

A 
Dba o mienie Szkoły (reaguje na próby zniszczenia szkoły, chętnie 
uczestnicy w pracach porządkowych, dba o estetykę klasową) 

5 
 

B 
Godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią,  wyróżniająca 

się wysoka kultura osobista 
15 

C Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  10 

D Okazywanie szacunku drugim osobom 5 

E 
Przestrzega zasad kultury językowej – nie używa wulgaryzmów 
i obraźliwych gestów  

10 

F 

Rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez 
systematyczny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

prowadzonych na terenie szkoły (kółka zainteresowań, zajęcia 
sportowe) – raz w półroczu za każde zajęcia 

10 

G 
Rozwija swoje zainteresowania i umiejętności poprzez 
systematyczny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych 

prowadzonych poza szkołą– raz w półroczu  

10 

H 
Jest otwarty na potrzeby kolegów (np. bezinteresownie organizuje 
pomoc koleżeńską w nauce)  

10 
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I 
Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych związanych 

z profilem klasy 
20 

3 Udział w wewnętrznym życiu klasy i Szkoły  

A 
Systematyczna i aktywna praca w gazetce szkolnej, Samorządzie 
Uczniowskim, zespołach tanecznych, zespołach wokalnych i innych 
organizacjach działających na terenie Szkoły 

50 

B Wywiązywanie się z pełnionych w klasie i/lub szkole funkcji  30 

C Systematyczny udział w zbiórkach surowców wtórnych 10 

5. Raz w tygodniu wychowawca przyznaje uczniom tzw. punkty premiowe: 

1) 5 punktów – uczeń nie uzyskał żadnych punktów ujemnych; 

2) 3 punkty – uczeń nie ma ani jednej nieobecności na lekcjach; 

3) 3 punkty – uczeń nie ma ani jednego spóźnienia. 

6. Przyznawanie punktów dodatkowych raz na okres: 

1)  do dyspozycji wychowawcy klasy: 1- 5 punktów; 

2)  do dyspozycji  klasy: 

a) 5 pkt. - za przyznanie oceny wzorowej, 

b) 4 pkt. - za przyznanie oceny bardzo dobrej, 

c) 3 pkt. - za przyznanie oceny dobrej; 

3)  samoocena uzasadniona przed klasą: 1- 5 punktów. 

7.  Przyznane punkty wymagają uzasadnienia przed klasą. 

8. Ustala się dwie kategorie zachowań negatywnych: 

1) wykroczenia – rozumiane, jako zachowania niepożądane, ale pojawiające się 
sporadycznie; 

2) zachowania niedopuszczalne. 

9. W przypadku, gdy wychowawca zaobserwuje powtarzalność konkretnego wykroczenia 
(pojawia się po raz trzeci), będzie ono traktowane, jako zachowanie niedopuszczalne. 

10. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone 
jako zachowania negatywne: 

 

 

1 
Zachowania negatywne  

WYKROCZENIA 
Punkty 

A Przeszkadzanie podczas lekcji* -3 

B 
Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników Szkoły 
(arogancja, bezczelność, niegrzeczne, niekulturalne odpowiedzi)  

-10 

C Lekceważenie dyżurów klasowych -2 

D Spóźnienia  -2 

E 
Nieusprawiedliwiona nieobecność na próbie, treningu, imprezach, 

uroczystościach i akcjach organizowanych przez Szkołę  
-5 

F Niewłaściwe zachowanie w trakcie uroczystości szkolnych -10 

G Podjęte, ale niewykonane zadanie -5 
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H Brak stroju galowego  -4 

I Brak obuwia zmiennego  -2 

J 

Niestosowny wygląd (niezgodny z zapisami statutu Szkoły, 

wyzywający strój, brak higieny osobistej, makijaż, pomalowane 
paznokcie, kolczykowanie ciała, szaliki klubowe)  

-5 

K Niestosowna fryzura (w tym - farbowanie włosów)** -10 

L 
Używanie na terenie Szkoły telefonu komórkowego i innych 
urządzeń elektronicznych*** 

-15 

Ł 
Niszczenie sprzętu szkolnego (m.in. rysowanie na blatach, 

wydrapywanie napisów itp.)  
-5 - -10 

M Zaśmiecanie otoczenia  -3 

N 
Nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa i zdrowia własnego 
oraz innych 

-10 

O Odpisywanie zadań, ściąganie na sprawdzianach -5 

P 
Brak zeszytu do korespondencji wymaganego przez 

wychowawcę**** 
-2 

R 
Posiadanie uwag dotyczących innego negatywnego zachowania (nie 
wymienione w kryteriach oceny z zachowania) na przykład -

przetrzymywanie książek z biblioteki 

 
-5 - -10 

S Nagana wychowawcy -10 

 

*punkty można przyznać raz w ciągu lekcji 
**pisemne zobowiązanie ucznia i rodziców do zmiany koloru 
włosów lub niestosownej fryzury w ciągu 2 tygodni. W przypadku 

nie wywiązania się z zobowiązania wykroczenie staje się 
automatycznie zachowaniem niedopuszczalnym 

*** może być użyty tylko w przypadku gdy nauczyciel korzysta  
z TIK na lekcji _ wcześniej informuje o tym uczniów i rodziców. 
****punkty można przyznać raz w danym dniu 

 

 

2 
Zachowania negatywne  

NIEDOPUSZCZALNE Punkty 

A Wszczynanie i udział w bójkach  -20 

B Bierny udział w bójce  -10 

C Wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne, obraźliwe gesty  -10 

D Fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad koleżeństwem -10 

E Samowolnie opuszcza teren Szkoły (w tym w czasie przerwy) -10 

F Oddala się od grupy podczas wyjść poza teren Szkoły -10 

G Nieusprawiedliwione godziny lekcyjne – za każdą -3 

H 
Pojedyncze godziny nieusprawiedliwione (ucieczki z lekcji) – za 

każdą 
-4 

I Oszustwo (m.in. okłamywanie, wprowadzanie w błąd) -10 

J 
Fałszowanie podpisów , usprawiedliwień, zwolnień, dokumentacji 
szkolnej  

-20 

K 
Fotografowanie, nagrywanie w budynku Szkoły chyba, że odbywa się 

to za zgodą nauczyciela i wynika z potrzeb edukacyjnych 
-25 

L 

Posiadanie na terenie szkoły zapalniczek, zapałek, papierosów, e-
papierosów, środków odurzających, wszelkiego rodzaju noży, broni, 
materiałów szkodliwych dla zdrowia, innych niebezpiecznych 

narzędzi 

-50 
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Ł Palenie papierosów lub e-papierosów -50 

M 
Spożywanie alkoholu na terenie Szkoły, na wycieczkach, wyjściach 

okolicznościowych oraz bycie pod jego wpływem 
-50 

N Wprowadzanie na teren Szkoły osób nieupoważnionych -10 

O Nagana Dyrektora Szkoły -50 

11. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić przyznane uczniowi punkty. 

12. Punkty uzyskane w czerwcu bieżącego roku szkolnego przez ucznia w klasach IV – VII 
oraz w II gimnazjalnych rozliczane będą we wrześniu następnego roku szkolnego. 

13. Roczną ocenę zachowania ustala się obliczając średnią arytmetyczną punktów 
uzyskanych w obu okresach edukacyjnych. 

14. Uczniowi ustala się nie wyższą niż poprawną śródroczną lub roczną ocenę zachowania 

jeżeli udowodni się jedno z poniższych wykroczeń: 

1) kradzież; 

2) picie alkoholu; 

3) palenie papierosów, e-papierosów; 

4) zażywanie środków odurzających lub ich rozprowadzanie; 

5) udział w zorganizowanej przemocy; 

6) celowa dewastacja sprzętu szkolnego, urządzeń, budynku, rzeczy innych osób; 

7) opuszczenie i nieusprawiedliwienie nieobecności powyżej 30% godzin w danym 
półroczu; 

8) otrzymanie nagany Dyrektora Szkoły. 

15. Uczniowi, który w ciągu półrocza uzyska więcej niż 50, 70 punktów ujemnych 
za zachowania niedopuszczalne, nie można ustalić rocznej oceny zachowan ia 

odpowiednio: wzorowej i bardzo dobrej. 

16. Zachowania pozytywne i negatywne ucznia w postaci punktów wychowawcy 
i nauczyciele wpisują do klasowego zeszytu pochwał i uwag.  

17. Raz w miesiącu wychowawca wpisuje sumę punktów do dziennika lekcyjnego danej 
klasy. 

18. Wychowawca zobowiązany jest na bieżąco, na lekcjach wychowawczych, przekazywać 
informacje uczniom o zdobytych i/lub utraconych punktach. 

19. Zasady punktowego oceniania zachowania przekazywane są do informacji uczniów 

na pierwszej lekcji wychowawczej a rodzicom na pierwszym zebraniu.  

20. Zasady oceniania zachowania są dostępne u wychowawcy klasy oraz wyeksponowane na 

tablicy informacyjnej w salach lekcyjnych. 

21. Wychowawca informuje o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

§ 31 Klasyfikowanie śródroczne, roczne i końcowe zachowania.   

1. Ustalenie przewidywanej śródrocznej i rocznej oceny zachowania następuje na 14 dni 

przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym. 
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2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu 
na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie podlega odwołaniu. 

4. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi 
nauczycielami, po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy i w oparciu o samoocenę 

ucznia. 

5. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub dysfunkcje  rozwojowe należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń na jego zachowanie 

na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogiczne j, 

w tym poradni specjalistycznej. 

6. Roczna ocena zachowania ucznia w szczególnych przypadkach może zostać zmieniona 
przez wychowawcę lub Radę Pedagogiczną w trybie nadzwyczajnym.  

7. O przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, rodzic zostaje 
poinformowany przez wychowawcę na zebraniu lub konsultacjach co najmniej na tydzień 

przed zebraniem klasyfikacyjnym. 

8. Uczeń lub jego rodzice, mogą odwołać się od przewidywanej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, jeżeli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania oceny, nastąpiła długotrwała usprawiedliwiona nieobecność 
ucznia lub inna niezależna przyczyna, skutkująca niemożnością wypełnienia kryteriów na 

ocenę wyższą. 

9. Tryb wnoszenia wniosku o ponowne ustalenie oceny zachowania: 

1) uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie do 3 dni od dnia zebrania lub konsultacj i 

(poinformowania rodzica), wnieść pisemny wniosek z uzasadnieniem do Dyrektora 
Szkoły o podwyższenie proponowanej oceny zachowania; 

2) Dyrektor Szkoły, celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny 
zachowania, powołuje komisję w składzie: 

a) Dyrektor lub zastępca dyrektora, jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel uczący w danej klasie, 

d) pedagog LUB  psycholog; 

3) komisja sporządza protokół i przedstawia wnioski wychowawcy klasy; 

4) wychowawca po zapoznaniu się z wnioskami komisji może zmienić lub utrzymać 

proponowaną ocenę zachowania. 

10. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza Szkołą nie ustala się oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

11. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie od dnia ustalenia oceny, nie później niż 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć, zgłosić zastrzeżenia 

do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny:  

1) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Dyrektor Szkoły do 5-u dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń powołuje komisję w składzie: 

a) Dyrektor lub zastępca dyrektora, jako przewodniczący komisji, 
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b) wychowawca klasy, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog i psycholog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców; 

2) wychowawca może być zwolniony z udziału w pracach komisji, a w jego miejsce 
dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne w danej 
klasie; 

3) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy 

do Dyrektora Szkoły. 

12. Końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania stanowi ustalona roczna ocena klasyfikacyjna 
zachowania odpowiednio w klasie programowo najwyższej. 

13. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy 
programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

Rozdział 6  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§32 Zatrudnianie pracowników Szkoły 

1. W Szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz pracownicy administracj i 
i pracownicy obsługi. 

2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, z zachowaniem przepisów Karty 
Nauczyciela oraz przepisów prawa pracy. 

3. Dyrektor Szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów prawa pracy pracowników 

niebędących nauczycielami oraz ustala tym pracownikom zakresy obowiązków 
i odpowiedzialności. 

4. Do zadań pracowników należy między innymi: 

1) dbałość o bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw (na korytarzach i w toaletach) 
oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich 
Dyrektora i nauczycieli; 

3) przestrzeganie statutu szkoły i innych obowiązujących w szkole aktów prawnych, 
w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników              

niebędących nauczycielami znajduje się w aktach osobowych.   

§33 Nauczyciel 

1. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. 

2. Obowiązkiem nauczyciela Szkoły jest: 
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1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem; 

2) wykonywać zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły związane z organizac ją                       
i realizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego; 

3) dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego oraz jakość i pozytywne wynik i 
swojej pracy; 

4) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, rozpoznawać zdolności i zainteresowania 
uczniów oraz pracować nad ich rozwojem;  

5) kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

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

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 
i światopoglądów; 

7) być bezstronnym i obiektywnym w ocenie uczniów, stosować obowiązujące przepisy 
w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;  

8) indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

9) otaczać szczególną opieką uczniów zdolnych, przygotowywać ich do konkursów 
szkolnych, międzyszkolnych i konkursów przedmiotowych; 

10) dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć szkolnych 
i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę, podczas przerw międzylekcyjnych 
w ramach pełnionych dyżurów; 

11) rzetelnie realizować zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  
w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;  

12) przestrzegać wewnętrznych zarządzeń Dyrektora; 

13) utrzymywać w należytym stanie pomoce dydaktyczno - naukowe i sprzęt szkolny; 

14) systematycznie doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom 

wiedzy merytorycznej, stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu 
diagnozy edukacyjnej; 

15) uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu odpowiednio ósmoklasis ty 
lub gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w Szkole; 

16) współdziałać z wychowawcą klasy i rodzicami uczniów w realizacji zadań 

edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; 

17) czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej; 

18) uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie                     
z organizacją roku szkolnego; 

19) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru pomocy naukowych oraz swobodnego stosowania takich metod nauczania 
i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne 

nauki pedagogiczne w realizacji programu nauczania; 
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2) uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym 
poziomie; 

3) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę; 

4) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (np.: Nagrody Dyrektora Szkoły; 
Nagrody Prezydenta Miasta, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej; Nagrody 

Kuratora Oświaty); medale i odznaczenia państwowe. 

5) zdobywania stopni awansu zawodowego. 

§34 Wychowawca 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oraz: 

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

oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje różne formy życia 
zespołowego, integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć 

tematycznych na godzinach wychowawczych; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie 
uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) informowania ich o postępach uczniów w nauce, frekwencji i  zachowaniu, 

b) poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych młodzieży,  

c) udzielania pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

d) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 

5) współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i specjalistycznymi, 
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

6) dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wskazane jest, 
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

§35 Zespoły Nauczycielskie 

1. Zespoły Wychowawcze: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół Wychowawczy; 

2) cele i zadania Zespołu Wychowawczego obejmują: 
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a) uzgodnienie sposobów realizacji programów nauczania poszczególnych 
przedmiotów, korelowanie treści nauczania przedmiotów oraz dostosowanie ich do 
możliwości uczniów w oddziale; 

b) członkowie zespołu rozwiązują wspólnie problemy wychowawcze, pojawiające się 
w danej klasie; 

3) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły; 

4) spotkanie zespołu zwołuje przewodniczący zespołu w miarę potrzeb. 

2. Zespoły Przedmiotowe: 

1) nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 
tworzą Zespoły Przedmiotowe; 

2) w Szkole działają następujące Zespoły Przedmiotowe: 

a) Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej, 

b) Zespół Wychowawców Świetlicy, 

c) Zespół Matematyczny, 

d) Zespół Przyrodniczy, 

e) Zespół Humanistyczny, 

f) Zespół Języków Obcych, 

g) Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego, 

h) Zespół Przedmiotów Artystycznych, Informatyczno – Technicznych; 

3) Do zadań Zespołów Przedmiotowych należą: 

a) wybór programów nauczania, podręczników i materiałów ćwiczeniowych, 

b) opracowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, 

c) opracowanie sposobu badania osiągnięć uczniów, 

d) stymulowanie rozwoju uczniów, 

e) opiniowanie opracowanych w Szkole autorskich programów nauczania, 

f) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

g) zaznajamianie się i wprowadzanie w życie nowatorskich i aktywnych metod 
nauczania, 

h) opracowywanie wyników badanych osiągnięć uczniów, 

i) dzielenie się wiedzą uzyskaną na kursach metodycznych i doskonalących; 

4) Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora na wniosek 
zespołu; 

5) Spotkania zespołu organizowane są w miarę potrzeb na wniosek przewodniczącego 

zespołu. 

3. Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej: 

1) zespoły tworzy Dyrektor Szkoły dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego; 
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2) zespół składa się z wychowawcy – koordynatora zespołu oraz nauczycie li 
i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem; 

3) w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia, przedstawiciel poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, na wniosek rodzica — inne osoby. Osoby biorące 
udział są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu. 

4) Do zadań zespołu należy: 

a) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogiczne j 
uczniowi, 

b) opracowanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego (IPET) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie,  

c) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno -
pedagogicznej oraz określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania 

tej pomocy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

d) dokonanie co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej wielospecjalistyczne j 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz oceny efektywności programu; 

5) spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy 

w roku szkolnym; 

6) zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

4. Zespoły zadaniowe, które tworzy się w zależności od potrzeb edukacyjno – 
wychowawczych Szkoły. 

Rozdział 7  UCZNIOWIE SZKOŁY 

§36 Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły. Obowiązek szkolny. 

1. Do pierwszych klas Szkoły Podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci siedmioletnie 

zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. 

2. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do Szkoły za zgodą Dyrektora Szkoły na wniosek 
rodzica. 

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do klas pierwszych 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na pisemny wniosek rodziców, jeżeli 

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

4. Dyrektor Szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala i podaje do publiczne j 
wiadomości kryteria oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

na kolejny rok szkolny. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego, wymaganych 

dokumentów składanych przez rodziców w postępowaniu oraz trybu odwoławczego ujęte 
są w regulaminach rekrutacji publikowanych do końca lutego na stronie internetowej 
Szkoły. 

6. O przyjęciu w trakcie roku szkolnego dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 
decyduje Dyrektor Szkoły. Jeżeli przyjęcie ucznia, w trakcie roku szkolnego, wymaga 
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przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, Dyrektor Szkoły może przyjąć 
ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

7. Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych określa Regulamin Rekrutacji.  

8. O przydziale dzieci do poszczególnych klas pierwszych informuje się rodziców w dniu 
rozpoczęcia roku szkolnego. 

9. Na wniosek rodziców dziecko może być przeniesione do innej szkoły. 

10. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko 
obowiązku szkolnego poza szkołą (edukacja domowa). 

11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia 
poszczególnych klas szkoły podstawowej lub gimnazjum na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez Szkołę. 

12. Uczeń nie spełnienia obowiązku szkolnego, jeżeli w okresie jednego miesiąca ma co 
najmniej 50% dni zajęć w szkole nieusprawiedliwionych nieobecności. 

13. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 
w stosunku do decyzji Dyrektora Szkoły w sprawach związanych z wypełnianiem 

obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty. 

§37 Prawa ucznia w Szkole 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) opieki i warunków pobytu w Szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed 
wszelkimi formami dyskryminacji, przemocy fizycznej bądź psychiczne j 

oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

2) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi 
przejawami patologii społecznej; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły 
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

4) samorządnego aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły oraz zrzeszania się 
w organizacjach działających w Szkole; 

5) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań i w konsultacjach; 

6) uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach wiedzy 
i umiejętności;   

7) uczestniczenia w programowych zajęciach szkolnych związanych z tradycjami 
Szkoły; 

8) uczestniczenia w organizowanych dla uczniów formach wypoczynku i rozrywki; 

9) pomocy pedagogiczno - psychologicznej, w szczególności w przypadku trudności 
w nauce; 

10) wybierania swoich przedstawicieli oraz kandydowania, po spełnieniu warunków 
określonych w regulaminie, do organów samorządu uczniowskiego; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbio ru 

biblioteki podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; 

12) odpoczynku w okresie świąt i ferii (na ten czas nie zadaje się żadnych prac domowych, 
a na sobotę i niedzielę nie zadaje się pisemnych prac domowych); 
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13) poszanowania godności osobistej zgodnie z jednym z pierwszych warunków 
określonych na podstawie art. 49 ust.2 Konwencji o Prawach Dziecka  
(Dz. U. Nr 120 z dnia 23.12.1991 r. poz. 526); 

14) do poznania swoich uprawnień wynikających z  Konwencji o Prawach Dziecka, 
z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz z Ustawy o postępowaniu w sprawach 

nieletnich; 

15) do nauki, zdobywania wiedzy, rozwijania talentów oraz zdolności umysłowych  
i fizycznych; 

16) swobodnej wypowiedzi, swobodnego poszukiwania, otrzymywania i przekazywania 
informacji; 

17) znajomości celów i założeń zajęć edukacyjnych, zadawania pytań nauczycielowi 
w przypadku trudności w zrozumieniu toku lekcji; 

18) publikowania swoich poglądów, z poszanowaniem godności innych osób, na łamach 

prasy i możliwości wydawania własnych gazetek szkolnych, o zasięgu regionalnym 
oraz ogólnokrajowym; 

19) prawa dotyczące sprawdzania wiedzy i umiejętności w formie pisemnej zawiera 
rozdział Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania; 

20) doraźnej pomocy materialnej z powodu warunków rodzinnych lub losowych w tym: 

a) sfinansowanie obiadów w stołówce szkolnej; 

b) wyprawki szkolnej; 

c) stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym.  

2. Tryb składania skarg na naruszanie praw ucznia: 

1) uczeń informuje o naruszeniu prawa w pierwszej kolejności wychowawcę klasy, 

a w przypadku braku takiej możliwości – opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

2) wyżej wymienieni nauczyciele mają obowiązek podjąć działania w celu rozwiązania 

problemu; 

3) w przypadku nieskuteczności działań wychowawcy lub opiekuna samorządu uczeń 
informuje Dyrektora Szkoły; 

4) decyzja Dyrektora ostatecznie rozstrzyga problem. 

§38 Obowiązki ucznia Szkoły 

1. Obowiązkiem ucznia Szkoły jest: 

1) przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Samorządu 
Uczniowskiego; 

2) dbanie o honor i tradycje Szkoły, współtworzenie jej pozytywnego wizerunku 
w środowisku; 

3) poszanowanie mienia szkolnego oraz prywatnego całej społeczności szkolnej; 

4) kulturalne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz rówieśników: 

a) okazywanie szacunku i prezentowanie właściwej postawy,  

b) szacunek i tolerancja dla ludzi o odmiennych poglądach, 

c) przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka; 
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5) udział w zajęciach edukacyjnych: 

a) przychodzenie na lekcje równo z dzwonkiem, 

b) ustne i pisemne przygotowanie do lekcji, 

c) staranne odrabianie prac domowych, 

d) pisanie prac kontrolnych umożliwiających nauczycielowi obiektywna ocenę, 

e) staranne prowadzenie zeszytów przedmiotowych zgodnie z sugestiami nauczycie la 
przedmiotu; 

6) zachowanie na lekcji godne ucznia: 

a) słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela, 

b) słuchanie wypowiedzi  innych uczniów, 

c) podczas trwania zajęć uczeń nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, nie spożywa 
napojów i posiłków, nie żuje gumy, 

d) podczas zajęć  uczniowi nie wolno opuścić wyznaczonego przez nauczycie la 

miejsca bez jego zgody; 

7) współdziałanie z grupą dla osiągania pozytywnych wyników w nauce; 

8) sumienne wypełnianie prac wyznaczonych przez wychowawcę i nauczyc ie li     
poszczególnych przedmiotów; 

9) pozostawianie sal lekcyjnych w nienagannym porządku. 

2. Zasady ubierania się na terenie szkoły: 

1) noszenie stroju zgodnego z normami obyczajowymi, bez dodatkowych elementów 

charakterystycznych dla subkultur młodzieżowych (szaliki klubowe, wulgarne 
naszywki i napisy, łańcuchy itd.); 

2) noszenie stroju galowego (biało – czarnego, granatowego) podczas uroczystośc i 

szkolnych; 

3) chodzenie na terenie szkoły w czystym sportowym obuwiu; 

4) pozostawianie w szafkach wierzchniej odzieży; 

5) przestrzeganie zasad higieny osobistej; 

6) zabronione są: wyzywający strój (odkryte części tułowia, głębokie dekolty), makijaż, 

pomalowane paznokcie, farbowane włosy, ekstrawaganckie fryzury, kolczykowanie 
ciała; 

7) zabronione jest noszenie nakrycia głowy na terenie szkoły. 

3. Obecność na zajęciach lekcyjnych: 

1) dostarczanie usprawiedliwienia swoich nieobecności w pierwszym dniu obecności  w 

szkole lub na pierwszej, po dniach nieobecnych, godzinie wychowawczej;  

2) dostarczanie wychowawcy (a w razie jego nieobecności nauczycielowi przedmiotu 

lub Dyrektorowi Szkoły) pisemnej prośby rodziców o zwolnienie ucznia z lekcji. 
W przypadku lekcji wychowania fizycznego zwolnienie musi zawierać klauzulę 
„do domu”, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń,  

z jednoczesną obecnością na sali gimnastycznej; 
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3) uzupełnianie braków wynikających z absencji oraz z nieprzygotowania do zajęć 
w ustalonym przez nauczyciela terminie. 

4. Dbałość o bezpieczeństwo własne i rówieśników: 

1) zachowanie w czasie przerw zgodnie z zasadami bezpieczeństwa: 

a) obowiązuje zakaz biegania po korytarzach szkolnych, 

b) obowiązuje zakaz zabaw z elementami przemocy; 

2) obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania bez zgody osoby zainteresowanej; 

3) natychmiastowe zgłaszanie nauczycielowi lub pedagogowi szkolnemu przejawów 

agresji, przemocy fizycznej i psychicznej oraz wulgaryzmów; 

4) zabronione jest posiadanie na terenie szkoły zapalniczek, zapałek, papierosów,   

e-papierosów, środków odurzających, wszelkiego rodzaju noży, broni, materiałów 
szkodliwych dla zdrowia, innych niebezpiecznych narzędzi, niebezpiecznych 
substancji gazowych, płynnych i stałych; 

5) przestrzeganie zasad zawartych w regulaminach pracowni; 

6) przebywanie w bibliotece szkolnej lub świetlicy podczas zajęć edukacyjnych, 

z których jest zwolniony na mocy odpowiednich decyzji; 

7) dbanie o ład i porządek na terenie szkoły. 

5. Posiadanie zeszytu korespondencji z rodzicami na wniosek wychowawcy klasy: 

1) okazywanie zeszytu na prośbę nauczyciela; 

2) do zeszytu wpisywane są usprawiedliwienia nieobecności, zwolnienia z lekcji, 

informacje do rodziców i od rodziców. 

6. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z  telefonu komórkowego i innych 
urządzeń elektronicznych.  

W celach dydaktycznych dopuszcza się korzystanie na lekcjach po poinformowaniu o tym 
rodziców i uczniów. 

7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej w ramach wyjść klasowych. 

 

 

§39 Nagradzanie uczniów 

1. Nagrodę może otrzymać uczeń za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorową postawę uczniowską: praca na rzecz szkoły, wolontariat ; 

3) osiągnięcia w konkursach szkolnych, przedmiotowych i zawodach sportowych, 

2. Nagrodę przyznaje Dyrektor na wniosek organów szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego. 

3. Dla uczniów Szkoły stosuje się rodzaje nagród indywidualnych i zespołowych: 

1) wpis do Złotej Księgi zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie ; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły; 
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3) nagroda książkowa lub rzeczowa; 

4) list pochwalny do rodziców;  

5) dyplom; 

6) pochwała ustna wobec klasy lub szkoły. 

4. Rodzic może wnieść zastrzeżenie do rodzaju przyznanej nagrody w formie pisemnej 

do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni roboczych: 

1) Dyrektor w celu analizy zasadności zastrzeżenia powołuje zespół w składzie : 

wicedyrektor, opiekun Samorządu Uczniowskiego, wychowawca klasy, 

wnioskodawca nagrody; 

2) zespół przedstawia swoją opinię dotyczącą przyznanej nagrody Dyrektorowi Szkoły, 

który podejmuje ostateczną decyzję; 

3) Dyrektor Szkoły w terminie 7 od dnia złożenia zastrzeżenia, informuje rodziców 

o podjętej decyzji, która jest nieodwołalna.                                          

§40 Kary i środki dyscyplinujące 

1. Uczeń może zostać ukarany przez Dyrektora na wniosek organów szkoły, a ponadto 

wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego. Wnioskodawca może zasięgnąć opinii Rady 
Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. 

2. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) ciężkie naruszenie obowiązków ucznia; 

2) działania na szkodę szkoły. 

3. Uczeń może zostać ukarany:  

1) upomnieniem; 

2) naganą wychowawcy klasy; 

3) naganą Dyrektora Szkoły; 

4) przeniesieniem do innej klasy w porozumieniu z rodzicem ucznia; 

4. Uczeń lub rodzice mogą odwołać się do wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły jeżeli 
uważają, że podjęte wobec niego działania wychowawcze nie są odpowiednie lub nie są 

sprawiedliwe. 

1) odwołanie do Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice składają w formie pisemnej 
lub ustnej w ciągu 3 dni od ustalenia kary; 

2) Dyrektor rozpatruje odwołanie w porozumieniu z wychowawcą klasy, zespołem 
nauczycielskim, Radą Pedagogiczną lub Samorządem Uczniowskim oraz organem, 

który ustalił karę; 

3) kara musi być anulowana przez Dyrektora Szkoły, jeżeli została nałożona sprzecznie 
ze Statutem Szkoły lub regulaminem Rady Pedagogicznej i decyzjami o nałożeniu 

kary; 

4) kara jest ostateczna, jeśli nie zostały naruszone wymogi formalne lub nie jest 

sprzeczna ze Statutem Szkoły; 
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5) kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego, 
po uzyskaniu poręczenia wychowawcy klasy i samorządu klasowego lub Samorządu 
Uczniowskiego; 

6) kara może zostać darowana lub anulowana przez udzielającego; 

7) udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona 

przy ustalaniu oceny z zachowania. 

Rozdział 8 POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

§41 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych            

i dydaktycznych; 

2) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycie li                
w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom; 

3) wspieraniu rodziców i nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) organizowaniu i prowadzeniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogiczne j 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród uczniów 

zagrożonych różnego rodzaju uzależnieniami; 

8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 
się. 

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

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
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11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

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

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana przez Dyrektora Szkoły 
i udzielana uczniom przez nauczycieli, psychologów i pedagogów, we współpracy 
z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznym, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami                               i 
placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana 
na wniosek ucznia, rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela uczącego, pedagoga, 

psychologa, pielęgniarki szkolnej, poradni, pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub 
kuratora sądowego. 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  z 
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. 

6. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole: 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 

4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

5) porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

7) zindywidualizowana ścieżka edukacyjna. 

7. Tryb udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) nauczyciele oraz specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się 
lub szczególnych uzdolnień; 

2) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą, nauczyc ie l 
lub specjaliści niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem 
i informują o tym wychowawcę klasy; 

3) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 
pomocą w formie dodatkowych zajęć, planuje on i koordynuje (w porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły) udzielenie uczniowi tej pomocy; 

4) wychowawca ustala formy pomocy, okres ich udzielania oraz proponuje wymiar 
godzin, w których poszczególne formy będą realizowane; 

5) Dyrektor Szkoły ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy, biorąc 
pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone 
na realizację tych form; 

6) wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, specjalistów i rodziców o potrzebie 
objęcia ucznia pomocą w formie dodatkowych zajęć; 
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7) Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca klasy osobę, której zadaniem 
będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej uczniom w szkole. 

8. Do zadań pedagoga i psychologa należy: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwośc i 
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; 

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 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 w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§42 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe, które jest skierowane do uczniów, rodziców                    
i  nauczycieli. 

2. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu dydaktyczno-wychowawczego 
(w tym działań profilaktycznych) szkoły. 

3. W zakresie doradztwa zawodowego realizowane są następujące zadania: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  i 
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) gromadzenie i aktualizowanie informacji o sieci szkół odpowiednio 
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych; 

4) prowadzenie zajęć i warsztatów związanych z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycj i, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
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6) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i 
ich rodzicom; 

7) współpraca z instytucjami wspierającymi, np. Kuratorium Oświaty, centrum 

informacji i planowania kariery zawodowej, poradnią psychologiczno-zawodową ; 

8) udział wraz z uczniami w „Targach edukacyjnych”.  

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą 
je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyc ie l 

wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach siódmych i ósmych 
oraz w oddziałach gimnazjalnych; 

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

3) spotkań z rodzicami; 

4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym; 

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych; 

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających doradztwo 
zawodowe. 

Rozdział 9 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

§43 Cele oddziału przedszkolnego 

1. Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 
warunków dla prawidłowego ich rozwoju.  

2. Wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, 

wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 
możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej 

do prawdy, dobra i piękna.  

3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego 
go świata.  

4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.  

5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

§44 Zadania oddziału przedszkolnego 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                   

i poznawczym obszarze jego rozwoju. 

2. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 

do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

3. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                           

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 
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4. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 
uczuciowej z rodziną.  

5. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej.  

6. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

7. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

8. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych 
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń 
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

9. Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm 
społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w oddziale przedszkolnym, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

10. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.  

11. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w celu udzielenia dziecku pomocy 
specjalistycznej. 

12. Dzieci oddziału przedszkolnego objęte są pomocą pedagogiczno-psychologiczną 
na zasadach ogólnie przyjętych w Szkole zgodnie ze statutem szkoły rozdz. 8.  

13. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej. 

14.  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

15. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

16. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w Szkole. 

17. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki na terenie Szkoły, podczas zabaw 
i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem Szkoły (dalsze 

spacery i wycieczki). 

18.  Oddział przedszkolny organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii i języka 

angielskiego oraz zajęcia ruchowe. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na zajęcia mają 
zapewnioną opiekę nauczyciela.  

§45 Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego 

1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej realizuje wymienione zadania poprzez: 

1) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata, 
wobec życia; 
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2) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem 
jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych; 

3) przygotowanie dziecka do takiego rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny 

do podjęcia przez niego nauki w szkole; 

4) pomaganie rodzicom w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniu poprzez kontakty 

indywidualne z rodzicami, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, pedagogizację 
rodziców na zebraniach ogólnych; 

5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci; 

6) w sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców, 
prawnych opiekunów lub osoby upoważnione obowiązku przyprowadzania 

lub odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego; 

7) dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących 
pod wpływem alkoholu; 

8) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 
siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, 

wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń; 

9) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania 
oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie; 

10) zapewnienie warunków rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, tym samym 
przygotowanie je do efektywnego korzystania z nauki szkolnej; 

11) kierowanie do poradni specjalistycznych dzieci wymagających takiej troski; 

12) realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

§46  Organizacja oddziału przedszkolnego 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji roku szkolnego opracowany przez Dyrektora Szkoły. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, 
z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień: 

1) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób; 

2) do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci za pomocą naboru 
elektronicznego na podstawie decyzji organu prowadzącego. 

3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program 
wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły:  

1) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 25 godzin tygodniowo i odbywa się w godzinach 830 - 1330; 

2) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut;  

3) czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 
2 razy takie zajęcia;  

4) zajęcia z języka angielskiego i zajęcia ruchowe odbywają się raz w tygodniu 

po 30 min; 

5) zajęcia prowadzone w oddziale dokumentowane są zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
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4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, 
wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci  oraz oczekiwań 

rodziców:  

1) ramowy rozkład dnia uwzględnia czas prowadzenia i odbierania dzieci, godziny 

posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę; 

2) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę 
nad oddziałem przedszkolnym, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci; 

3) warunki korzystania z żywienia w oddziale przedszkolnym, w tym wysokość opłat 

za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5. Oddział przedszkolny funkcjonuje od 1 września do 30 czerwca włączając ferie zimowe, 
od poniedziałku do piątku. Jest oddziałem nieferyjnym. 

§47 Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.  

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności 
i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej 
aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.  

3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie 
samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.  

4. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program 
wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.  

5. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe 

rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka 
do nauki w szkole.  

6. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 
logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków.  

8. Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym.  

9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej.  

10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyc ie l 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy 
pracy do jego możliwości.  

11. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo 
– edukacyjnych.  

12. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb 

spotkania indywidualne.  

13. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z podstawą programową, 
programem wychowania przedszkolnego i statutem Szkoły. 
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14. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę 
pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. 

§48 Wychowankowie oddziału przedszkolnego 

1. Wychowanek przedszkola ma prawo do:  

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego,  
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, 
zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe,  

2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony 
i poszanowania jego godności osobistej,  

3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno – 
wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak 
potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłośc i 

i uznania,  

4) uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice.  

5) korzystania ze świetlicy szkolnej po obowiązkowych zajęciach przeznaczonych 
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

Rozdział 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§49 Informacje ogólne 

1. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Szkoły jest Prezydent Miasta Katowice. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.  

3. W Szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne. 

§50 Sztandar Szkoły, Ceremoniał Szkolny 

1. Szkoła posiada własny Sztandar. 

2. Awers Sztandaru zawiera na czerwonym tle, pośrodku Godło Państwa w kolorze 
srebrnym. 

3. Rewers sztandaru zawiera Godło szkoły: na niebieskim tle pośrodku budynek szkoły          i 

panoramę osiedla oraz na górze napis „Szkoła Podstawowa nr 33”, na dole napis:              
„im. Stanisława Ligonia Katowice 1957-1997”. 

4. Szkoła posiada własne logo oraz ceremoniał, który obejmuje: 

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego; 

2) uroczystość pasowania na ucznia; 

3) akademie z okazji Świąt Państwowych; 

4) uroczystość zakończenia roku szkolnego; 

5) coroczne obchody Święta Szkoły, w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną           w 

porozumieniu z Radą Rodziców. 
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§51 Pieczęcie, tablice i stemple Szkoły 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła Podstawowa posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę Szkoły. 

3. Tablice i stemple Szkoły Podstawowej zawierają nazwę Szkoły. 

4.  Szkoła używa pieczątek i stempli: 

1) Na pieczątkach używana jest nazwa:  

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33  
IM. STANISŁAWA LIGONIA 

40-832 KATOWICE,  ul. Witosa 23  
tel.  32 254 03 71; 32 254 43 08 

NIP: 634–23–86-514  REGON  000722740 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33  

IM. STANISŁAWA LIGONIA  
40-832 KATOWICE, ul. Witosa 23  

 tel. 32 254 03 71 REGON 000722740 

2) Na stemplu dużym i małym: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. STANISŁAWA LIGONIA  

W KATOWICACH 

GIMNAZJUM NR 6 IM. STANISŁAWA LIGONIA 

W KATOWICACH  

5. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się 
w dokumentacji szkolnej zgodnie z jednolitym rzeczowym spisem akt. 

6. Wymienione w ust. 4 i 5 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego 
upoważnione.  

§52 Majątek i finanse Szkoły 

1. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczające j 
się bezpośrednio z budżetem Miasta Katowice. 

2. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą 
własność komunalną miasta Katowice. 

3. Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta 
Katowice. 

§53 Statut Szkoły 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Szkoły Podstawowej. 

2. Rada Pedagogiczna uchwala statut Szkoły i wszystkie zmiany w statucie. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

4. Każda nowelizacja statutu skutkuje opracowaniem i opublikowaniem tekstu 
ujednoliconego statutu. 

 


