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Rozdział I 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 1 

 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest bez bliższego określenia o : 

1) Szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Krynicach imienia 

Batalionów Chłopskich, 

2) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Krynicach , 

3) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie 

Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole 

Podstawowej, 

4) Nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Krynicach, 

5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej oraz 

ich rodziców lub prawnych opiekunów, 

6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej, 

7) Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły 

Podstawowej w Krynicach, 

8) pracownikach niepedagogicznych szkoły - należy przez to rozumieć pracowników 

administracyjnych, obsługi Szkoły Podstawowej w Krynicach, 

9) organie prowadzącym Szkołę Podstawową - należy przez to rozumieć Gminę 

Krynice, 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową– należy przez 

to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty, 

11) sprawowaniu opieki zdrowotnej i stomatologicznej – należy przez to rozumieć 

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Krynicach. 

 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w stosunku wydawanych przez Dyrektora w sprawach z 

zakresu obowiązku szkolnego, jest Lubelski Kurator Oświaty. 

 
Podstawa prawna: 

 art. 98 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 9, 15 ustawy PrOśw; 

 § 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w 

sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. 2017, poz. 

649). 

 

§ 2 

 
1. Nazwa szkoły zawiera: 

1) określenie: Szkoła Podstawowa w Krynicach imienia Batalionów Chłopskich, 

2) siedzibę szkoły: budynek nr 9 położony w Krynicach, gmina Krynice. 

 

2. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krynicach funkcjonują: 

1) Szkoła Podstawowa w Krynicach imienia Batalionów Chłopskich, 

2) Przedszkole Publiczne imienia Marii Kaczyńskiej. 

 

3. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu: Szkoła 

Podstawowa w Krynicach imienia Batalionów Chłopskich. 
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INNE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Krynicach jest Gmina Krynice. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Lubelski Kurator Oświaty, 

3. Zadania organu prowadzącego reguluje art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym. 

4. Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną. 

5. Szkoła używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Są to: 

6.1 mała i duża pieczęć okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku: 

"Szkoła Podstawowa w Krynicach im. Batalionów Chłopskich” ; 

6.2 podłużne pieczęci o następującej treści: 

"Szkoła Podstawowa w Krynicach im. Batalionów Chłopskich  

 22- 610 Krynice, Krynice 9 tel: 84 663 02 15, fax: 84 663 02 33 

NIP 921- 17 - 06-463 , REGON:000267973 " 

6. Świadectwa szkolne opatruje się pieczęciami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

§ 4 

1. Do obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej należą dzieci ze wszystkich miejscowości 

Gminy Krynice: 

1) Krynice, Majdan Sielec, Dąbrowa, Majdan Krynicki, Polanówka, Polany, 

Romanówka, Zadnoga, Antoniówka, Kolonia Partyzantów, Zaboreczno, Budy, Huta 

Dzierążyńska, Dzierążnia, Zwiartów. 

2) Czas trwania etapu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi osiem lat. 

 

2. W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Zajęcia odbywają się na jedną 

zmianę. 

 

3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

4. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z : 

1) sal lekcyjnych, 

2) pracowni komputerowej, 

 

3) sali gimnastycznej i boiska szkolnego, 

4) stołówki i świetlicy szkolnej. 

5. Zgodę na działalność organizacji harcerskich na terenie szkoły wyraża – po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej – dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i 

warunki tej działalności. 

6. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć edukacyjnych  nie 

mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
Podstawa prawna: 

 art. 98 ust. 1 pkt 4; ust. 3 pkt 4 ustawy PrOśw; 

 art. 84 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy PrOśw; 

 § 10, 11, 12, 13, 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 

roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U 2017, 

poz. 649. 

 
§ 5 

 

 
Celem szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które pozwalają 

zdobywać wiedzę, rozwijać kreatywność. Szkoła w swoich założeniach ma pomóc przygotować 

uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, ukształtować postawę patriotyczną i poczucie 

przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu. 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określonego w Ustawie oraz Przepisach wykonawczych 

wydanych na jej podstawie, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, 

edukacyjnych i opiekuńczych. 

2. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i administracja szkoły tworzą społeczność 

dbającą o dobre imię i interesy szkoły. Uczniowie stanowią najważniejszą część tej 

społeczności, stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą zakwalifikowania w 

poczet uczniów. Mają prawo i obowiązek obrony własnej godności oraz prawo do jej 

szanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce. 

3. W nauczaniu i wychowaniu szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz 

Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. 

4. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata, a także poszanowania 

tradycji i kultury regionalnej. 

5. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne; w przypadku dzieci zakwalifikowanych do 

kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 3 lat. 

6. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

Do zadań szkoły należy w szczególności: 

1. stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

2. stworzenie uczniom warunków  do  rozwijania zainteresowań,  realizowania  –  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami – indywidualnych programów nauczania, nauczania 

indywidualnego oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

3. pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz 

jak najlepsze – w miarę możliwości szkoły – przygotowanie uczniów do obowiązkowego 

egzaminu zewnętrznego po szkole podstawowej; 

4. stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej 
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(uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice); 

5. wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych; 

6. udzielanie – w miarę możliwości szkoły – pomocy opiekuńczo-wychowawczej; 

7. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie w ich wszechstronnym rozwoju; 

8. organizowanie  pomocy  psychologiczno   –   pedagogicznej   wg   zasad   określonych  w 

przepisach prawa oświatowego w tym zakresie; w szkole zatrudniony jest pedagog, 

prowadzona jest współpraca szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną; 

9. tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego, zgodnie ze 

szkolnym programem wychowawczo - profilaktycznym, uchwalonym przez radę 

rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły i samorządem uczniowskim. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE, WARUNKI 

WSPÓŁDZIAŁANIA 

 
Podstawa prawna: 

 art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy PrOśw; 

 art. 68, 70, 80, 84, 85 ustawy PrOśw; 

 art. 72 ust. 2 ustawy PrOśw. 

 
§ 6 

1. Organami szkoły są: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd  

       uczniowski. 

2. Organy szkoły i ich kompetencje: 

2.1. Dyrektor szkoły: 

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

   psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

e) przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów, 

f) podejmuje decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej  

i przenoszenie ich od innych klas lub oddziałów, 

g) występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

h) realizuje zadania związane z mianowaniem, oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad 

nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz prowadzącymi „Plan rozwoju 

zawodowego” , określonych w odrębnych przepisach, 

i) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji administracyjnych w 

zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie 

egzaminu klasyfikacyjnego, 

j) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami, 

k) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 

l) powierza stanowisko społecznego wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego, 

m) przyznaje nagrody i stosuje kary wobec pracowników szkoły, 

 

 

n) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
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praktyk pedagogicznych, 

o) przygotowuje projektu „Ramowego Planu Pracy Szkoły”, 

p) opracowuje „Arkusz organizacyjny szkoły”, 

q) ustala „Tygodniowy rozkład zajęć”, 

r) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

s) opracowuje „Plan finansowy szkoły”, 

t) realizuje „Plan finansowy”, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim 

środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, 

u) decyduje o zatrudnieniu i zwolnieniu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły 

v) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami, 

w) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa, 

x) wykonuje zadania związane z zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  i nauczycielom   

     w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

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

     w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność    

     wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,  

     wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

z) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 
2.2 Rada Pedagogiczna 

 
        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby 

zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa „Regulamin Rady Pedagogicznej” 

uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 

a)  sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady 

Pedagogicznej, 

b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej, 

c) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej , 

d)  zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących 

członkami tego organu , 

e)  zasady podejmowania prawomocnych uchwał i sposobu ich formułowania w 

charakterze aktu prawnego. 

 
 

§ 7 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą: 

1.1 zatwierdzenie „Planu pracy szkoły”; 

1.2 ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców 

„Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły”; 

1.3 podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

1.4 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole; 

1.5 podejmowanie uchwały w sprawie skierowania ucznia szkoły do klasy 

przysposabiającej do zawodu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

1.6 ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
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sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

2.1. organizację pracy szkoły zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych; 

2.2. projekt „Planu finansowego szkoły”; 

2.3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

2.4. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 8 

 
1. Rada Rodziców 

 

1.1 W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

1.2 Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym 

szczegółowe zasady wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych 

organach – z wyłączeniem wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły ,określa 

„Regulamin działalności Rady Rodziców”. 

1.3 Uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną: program wychowawczo - 

profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym oraz z zakresu profilaktyki skierowane do uczniów. 

1.4 Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły. 

1.5 W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada  rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 

ust. 4. PrOśw. 

1.6 Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
 

2. Samorząd uczniowski 

2.1 W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2.2 Samorząd ma opiekuna wybranego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

2.3 Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest  reprezentantem ogółu uczniów szkoły. 

2.4  Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego należą: 

a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, 

b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

c) Skarbnik Samorządu Uczniowskiego, 

d) Sekcje Samorządu Uczniowskiego. 

2.5 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego reprezentuje Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego wobec organów szkoły. 

 

§ 9 

 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa odrębny 

„Regulamin Samorządu Uczniowskiego”, uchwalany przez  Zarząd Samorządu 

Uczniowskiego  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

 
 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-09-2007&qplikid=1&P1A6
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§ 10 

 

Dyrektor zapewnia dla  Zarządu Samorządu Uczniowskiego warunki działania i  współpracuje z 

tymi organami poprzez opiekuna Samorządu. 

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz 

opinie w sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw 

uczniów art. 85 ust. 5 ustawy PrOśw., jak: 

1.1 prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, 

wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami systemu oceniania; 

1.2 prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych, 

szczegółowo określonego w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania”; 

1.3 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań; 

1.4 prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
1.5 prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem; 

1.6 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

1.7  w porozumieniu z dyrektorem szkoły  podejmuje działania z zakresu wolontariatu; 

1.8 wyłania ze swojego składu radę wolontariatu. 

 

 
2. Warunki współdziałania organów szkoły 

 
2.1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły dyrektor szkoły 

organizuje spotkania z przedstawicielami Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i 

Radą Pedagogiczną celem realizacji zadań statutowych szkoły. Spotkania te mogą 

odbywać się na wniosek poszczególnych organów szkoły. 

2.2. Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły: 

a) w razie zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem organu jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania 

konfliktu ustalają strony między sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż), 

b) w razie, gdy dyrektor szkoły nie jest stroną w sprawie, przyjmuje kompetencje 

bycia arbitrem (decyzja dyrektora jest nieodwołalna). W przypadku, gdy dyrektor 

jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba z zewnątrz zaakceptowana przez 

strony konfliktu (posiada kompetencje w materii sporu), decyzja mediatora jest 

ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

Podstawa prawna: 

 art. 98 ust. 1 pkt 6, 10, 11, 12, 13, 14, 25 ustawy PrOśw; 

 art. 98 ust. 1 pkt 21 (organizacja wolontariatu) ustawy PrOśw; 

 art. 125a ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz ust. 2-7 ustawy PrOśw; 
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 art. 44f ust. 2 ustawy OSO; 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 

poz. 671); 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) – obowiązuje do 

31.08.2023 r. 

 

§ 11 

Szkoła daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia zaświadczenia 

o zdanym egzaminie ośmioklasisty. Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkole 

ponadpodstawowej. 

Szkoła na podstawie decyzji rady pedagogicznej ma prawo realizować pod opieką jednostki 

naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 12 
 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektor, wykonuje wyznaczone przez dyrektora zadania, sprawuje nadzór 

pedagogiczny w powierzonym mu zakresie, kontroluje realizujących zadania, wskazanych 

nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów. 

 

3. W czasie, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

§ 13 

1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany. 

2. Zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich 

podstawie zarządzenia dyrektora. 

 

§ 14 
1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów są zgodne z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie.  

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

określa arkusz organizacji szkoły, który opracowuje dyrektor zgodne z przepisami prawa 

oświatowego w tym zakresie . 

3. Organizacje  stałych,   obowiązkowych   i   nadobowiązkowych   zajęć   dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora (lub   

            osoby przez niego upoważnione) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego  

z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

3. Zajęcia w szkole prowadzone są w formie: 

4,1 lekcji, 

4,2 zajęć pozalekcyjnych, 

4.3 zajęć świetlicowych. 

4. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb  

     rozwojowych uczniów. 

5. Organizację zajęć pozalekcyjnych zatwierdza dyrektor szkoły. 

 

7. Czas trwania lekcji i jednostki zajęć  wynosi 45 minut, przerwy międzylekcyjne trwają     
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    10 minut oraz 20 minut (po 3 i 5 godzinie lekcyjnej). 

8. Sporadycznie, w uzasadnionych okolicznościami przypadkach, dyrektor ma prawo skrócić 

lub wydłużyć czas trwania lekcji, zajęć lub przerw, zachowując wymiar tygodniowy zajęć 

edukacyjnych. 

9. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania  

     szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo- wychowawczych 

przyjętych w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły. 

10.Godzina zajęć świetlicowych trwa 60 minut. 

11. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom: 

              11.1  oczekującym na rozpoczęcie zajęć, 

11.2 oczekującym na odjazd autobusu, 

11.3 przebywającym w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie  

            przez rodziców, 

11.4 w przypadku konieczności zapewnienia uczniom opieki w czasie zajęć z 

powodu  nieobecności nauczyciela . 

§ 14 a 

1. Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez  

 ogólnopolskich lub międzynarodowych,  

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z  

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,  

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną.  

       2. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub 

nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając 

indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, a także konieczność 

zapewnienia uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym 

rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szkole. Obowiązują wówczas 

procedury zawarte w odrębnym dokumencie. 

3. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1) w tym technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do  

realizacji tych zajęć: 

a) dziennik elektroniczny Vulcan, 

b) lekcje on-line przy zastosowaniu aplikacji Microsoft Teams, 

c) sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe, 

d) zintegrowana platforma edukacyjna http://epodreczniki.pl/, 

e) materiały i funkcjonalne, zintegrowane platformy edukacyjne, udostępnione i 

rekomendowane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

f) materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 

g) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

http://epodreczniki.pl/
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h) platformy edukacyjne oraz inne materiały wskazane przez nauczyciela, w tym:  

podręczniki, karty pracy, zeszyty oraz zeszyty ćwiczeń. 

2) Sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, 

a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego Vulcan oraz strony internetowej szkoły, 

b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

c) drogą mailową lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej. 

3) Warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych w szkole technologii informacyjno – komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie  

przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia: 

a) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform, 

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska, 

d) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach, 

e) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. 

4) Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych  

technologii informacyjno – komunikacyjnych są następujące: 

a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych  

platform, 

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom, 

c) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł, 

d) pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie  

wewnątrzszkolnym; 

5) Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek,  

e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów 

poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania ze  

szczególnym uwzględnieniem: 

a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

c) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia; 

d) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

f) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć. 

5. Zdalne nauczanie będzie miało charakter synchroniczny. Zajęcia on-line w czasie  

rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z  

zastosowaniem platform i aplikacji edukacyjnych wymienionych w podpunkcie 1. 

 

6. W celu zróżnicowania form pracy zajęcia z uczniami będą prowadzone również w sposób  
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asynchroniczny. Nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie 

odroczonym. 

7.Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem poczty  

elektronicznej, e-dziennika, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem  

telefonów komórkowych ucznia lub rodziców. 

7. Jeżeli nauczanie zdalne ma tylko grupa uczniów w klasie, nauczyciel prowadzi zajęcia  

8. równolegle z grupą obecną w szkole i nauczanie zdalne w aplikacji Microsoft Teams. 

9. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie możliwości prowadzenia nauczania zdalnego w  

aplikacji Microsoft Teams, należy uczniom z grupy ,,zdalnej” wysłać materiał z lekcji do pracy 

w domu. 

10. Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem  

metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery 

prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki: 

1) udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest obowiązkowy, potwierdzeniem obecności ucznia  

na zajęciach jest wpis w dzienniku elektronicznym; 

2) uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w zajęciach on-line, punktualnego  

logowania się na lekcję oraz, na prośbę nauczyciela, pracy z włączoną kamerą; 

3) brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć (brak odpowiedzi ustnych) jest 

równoznaczny z jego nieobecnością na zajęciach i zostaje odnotowany w dzienniku; 

4) w przypadku uporczywego zakłócania lekcji on-line przez ucznia nauczyciel ma prawo   

zakończyć jego udział w zajęciach przed czasem. Zaistniały fakt nauczyciel odnotowuje w  

uwagach w dzienniku elektronicznym. Uczeń ma za zadanie do następnej lekcji uzupełnić i  

samodzielnie opracować omawiany materiał; 

5) nieobecność ucznia na lekcji on-line odnotowywana jest przez nauczyciela i wymaga  

usprawiedliwienia przez rodzica/prawnego opiekuna wg zasad określonych w statucie szkoły.  

Brak usprawiedliwienia lub dostarczenie go po wyznaczonym terminie powoduje  

nieusprawiedliwienie nieobecności. 

6) uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnienia materiału zgodnie z zapisami  

zawartymi w statucie szkoły; 

7)  uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu i sposobu wykonywania zleconych przez  

nauczyciela zadań (kartkówek, prac klasowych, sprawdzianów, odpowiedzi ustnej, zadania  

domowego, aktywności na lekcji). Niedostosowanie się do tego obowiązku powoduje  

konsekwencje określone w statucie; 

8) rodzice/prawni opiekunowie informują nauczyciela przedmiotu o ewentualnych  

problemach technicznych przed upływem terminu wskazanego przez nauczyciela; 

9)  w celu skutecznego przesyłania pisemnych prac nauczyciel ustala z uczniami sposób ich  

przesyłania. 

 

10) W przypadku trudności z przekazywaniem pracy drogą elektroniczną uczeń/rodzic ma  
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obowiązek dostarczyć ją do sekretariatu szkoły i o zaistniałym fakcie poinformować  

nauczyciela przedmiotu: 

a) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego  

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma  

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób; 

b) jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego   

ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu  

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

11) W przypadku, gdy nauczyciel zamiast lekcji on-line zadaje uczniom pracę do  

samodzielnego wykonania, frekwencję zaznacza się następująco: jeśli uczeń odeśle wykonaną  

pracę nauczycielowi, nauczyciel wstawia uczniowi obecność, w przeciwnym wypadku  

nauczyciel ma prawo uznać, ze uczeń był nieobecny na zajęciach. 

12) Uczeń lub jego rodzic ma obowiązek kontrolowania swojego konta na e-dzienniku. 

13) Uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu oraz  

stosowania się do zasad kulturalnego zachowania w sieci. 

14) Nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznego  

uczestnictwa w zajęciach zdalnych. 

 

§ 15 

1. Nauczyciel lub nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły program nauczania. 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej 

szkole zaproponowany przez nauczyciela/li program nauczania. 

2. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania. 

3. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

§ 16 

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

przez dyrektora szkoły. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek tego 

zespołu. 

3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji w 

danym roku szkolnym. Sprawozdanie ze swojej działalności zespół przedstawia radzie 

pedagogicznej podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej. 

 

 

§ 17 

1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym  z  zespołów  klasowych  jednemu 

nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą. 

 

2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba 

że przyczyny obiektywne lub inne spowodują zmianę wychowawcy. 

3. Zmiana wychowawcy, poza obiektywnymi czynnikami, może nastąpić: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
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3.1 na zaaprobowany przez dyrektora wniosek wychowawcy; 

3.2 na pisemny, umotywowany, wspólny wniosek rodziców podpisany przez 2/3 ogółu 

rodziców z danego zespołu klasowego. Po rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora, 

do którego należy ostateczna decyzja. 

 

§ 18 

1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach 

rozwojowych poprzez organizację indywidualnego toku nauczania. 

2. Dyrektor szkoły, w szczególnych przypadkach, określonych przepisami prawa, może 

zwolnić ucznia, na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka 

obcego. 

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

dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

 § 19 
 

1. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga szkolnego/specjalnego, psychologa, otacza opieką  

uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna. 

 

  § 20 

1. Szkoła  udziela   uczniom   pomocy   materialnej   ze   środków   budżetowych      

       zgodnie  z odrębnymi przepisami, o ile środki takie zostaną szkole przekazane. 

2. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze  

środków uzyskiwanych z innych źródeł niż budżet, zgodnie z zasadami ustalonymi w 

wyniku porozumienia dyrektora z ofiarodawcą pomocy. 

 

§ 21 

1. Szkoła  za  pośrednictwem  pedagoga  szkolnego/specjalnego, psychologa  oraz   

                     doradcy  zawodowego  współdziała   z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi      

                     i prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia. 

 

§ 22 

1. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią stanowią interdyscyplinarną pracownię szkolną. 

2. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły, a także - za zgodą  

    i odpowiedzialnością materialną nauczyciela bibliotekarza – inne osoby mogą 

         korzystać z zasobów biblioteki. 

3.  Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

3.1 gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

3.2 korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń, 

3.3 prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów (w grupach  

bądź oddziałach). 

 

4. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest: 

4.1 udostępniać zbiory, 

4.2 prowadzić działalność informacyjną, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-03-2010&qplikid=1&P1A6
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4.4 udzielać porad w doborze lektur i prowadzić rozmowy z uczniami na temat    

           przeczytanych książek, 

4.5 współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

4.6 rozwijać kulturę czytelniczą uczniów i przygotowywać ich do   

samokształcenia, 

4.7 prowadzić różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa (konkursy, 

wystawy, imprezy czytelnicze , np. „ Narodowe Czytanie”, „ Cała Polska Czyta 

Dzieciom”) 

4.8  gromadzić zbiory – zgodnie z potrzebami placówki, 

4.9  prowadzić ewidencję zbiorów, 

4.10  przeprowadzać selekcję zbiorów (przy współudziale nauczycieli), 

4.11  organizować lekcje biblioteczne, 

4.12  prowadzić dokumentację pracy biblioteki, planować pracę, 

4.13  troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu, 

4.14  doskonalić warsztat swojej pracy, 

4.15  analizować czytelnictwo i przedstawiać je Radzie Pedagogicznej raz na  

półrocze, 

4.16  tworzyć warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się IT. 

 

§ 23 

1. W szkole mogą być organizowane w porozumieniu z wyższymi uczelniami różne formy 

praktyk pedagogicznych dla studentów. 

2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w p. 1., oraz zasady wynagradzania 

nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy. 

3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada prowadzący 

dane zajęcia nauczyciel oraz wyznaczony przez wyższą uczelnię opiekun 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 
ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 
 

Podstawa prawna: 

 
 art. 98 ust. 1 pkt 16 

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 532). 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703). 

 

§ 24 

 
1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy 

powołany przez dyrektora szkoły. 
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2. Zadaniem koordynatora jest planowanie działalności informacyjno – doradczej 

prowadzonej przez szkołę we współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z 

zakresu doradztwa zawodowego. 

3. Szkoła w ramach doradztwa zawodowego wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych 

informacji, kształtuje przydatne umiejętności i cechy zachowania. 

4. Celem jest przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego 

kształcenia. 

5. Uczniowie poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia oraz znają system 

kształcenia , zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, wybierają szkołę po 

dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych z wymaganiami szkoły. 

6. Uczniowie znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia. 

7. Nauczyciele realizują tematy zawodoznawcze metodami zgodnie z podstawą programową. 

8. Wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do 

specjalistów. 

9. Rodzice znają ofertę szkół , zasady rekrutacji, angażują się w pracę doradczą szkoły. 

 
 

RODZIAŁ VI 

ZADANIA NAUCZYCIELI 

I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 
Podstawa prawna: 

 art. 98 ust. 1 pkt 7 ustawy PrOśw; 

 ustawa Karta Nauczyciela; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  

i doradców zawodowych (Dz.U. poz. 1610); 

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

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 532): 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1594), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 oraz z 2022 r. poz. 573). 

 

§ 25 

1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami regulują odrębne 

przepisy. 

2. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy. 
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§ 26 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą. 

2. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel zobowiązany jest przede wszystkim do 

wykonywania następujących zadań: 

2.1   przedstawiania programu nauczania i proponowania podręczników obowiązujących uczniów; 

2.2   realizowania programów kształcenia (w zakresie nauczanych zajęć edukacyjnych) oraz  

wychowania i opieki (w powierzonych klasach i zespołach uczniowskich); 

2.3  wychowania i opieki (w powierzonych klasach i zespołach uczniowskich); 

właściwego doboru metod, form  organizacyjnych  i  środków  dydaktycznych  w nauczaniu 

przydzielonych zajęć edukacyjnych; 

2.4  realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego 

nauczyciela; 

2.5  realizowania zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i  

zainteresowania  uczniów  w  przewidzianym   przepisami  prawa   wymiarze   i zakresie; 

2.6  wzbogacania swojego warsztatu pracy dydaktyczno- wychowawczej; 

wspierania, poprzez działaniami pedagogiczne rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności 

oraz zainteresowań dostosowanych do potrzeb uczniów; 

2.7udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

2.8 bezstronnego, obiektywnego i sprawiedliwego oceniania i traktowania wszystkich uczniów; 

2.9 systematycznego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wystawiania ocen cząstkowych 

oraz śródrocznych i rocznych; 

2.10 informowania rodziców uczniów i wszystkich członków  rady  pedagogicznej (w zależności 

od potrzeb i sytuacji) o osiągnięciach i niepowodzeniach szkolnych swoich uczniów; 

2.11  na wniosek rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel przedstawia do wglądu na terenie   

szkoły prace pisemne uczniów; 

2.12 uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

2.13 prawidłowego  prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  nauczania  przedmiotu   i  

                  działalności    wychowawczej     zgodnie     z     obowiązującymi     przepisami i poleceniami  

dyrektora; 

2.14 postępowania zgodnego z regulaminem pracy, a szczególnie: terminowego poddawania się  

2.15 badaniom okresowym i uzyskiwania stosownego wpisu do książeczki zdrowia, odbywania 

szkoleń okresowych w zakresie bhp, przestrzegania przepisów bhp i p.poż., przestrzegania 

dyscypliny pracy; 

2.16  przestrzegania dyscypliny pracy; pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem; 

2.17 sprawowania    opieki    nad     uczniami     w     czasie     zajęć    dydaktycznych i 

wychowawczych  na  terenie  szkoły  i  poza  nią  zgodnie  z  przepisami  bhp   i odrębnymi 

regulaminami; 

2.18  wykonywania poleceń służbowych władz zwierzchnich. 

 

3 Obowiązkiem każdego nauczyciela jest przestrzeganie przepisów oświatowych, a w 

szczególności: 

3,1 bezstronne i obiektywne ocenianie wg „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania” 

3.2 zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z wymaganiami 

                 edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, wynikającymi z realizowanego przez   

                 siebie programu nauczania, dopuszczalnego do użytku szkolnego oraz sposobami  

                 sprawdzania postępów i osiągnięć uczniów, 

3.3 kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny  

pracy, 

3.4 przestrzeganie zapisów statutowych, 

3.5 zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

3.6 kontrolowanie obecności uczniów, 

3.7 pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

3.8 przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

3.9 dbanie o poprawność językową uczniów, 
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3.10 stosowanie zasad oceniania zgodnych z przyjętymi przez Szkołę kryteriami, 

3.11 podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

3.12 aktywnie uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

 

§ 27 
 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 

2.1sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach 

 określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo, 

2.2 zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 

a) realizację obowiązujących programów nauczania, 

b) stosowanie właściwych metod nauczania, 

c) systematyczne przygotowanie się do zajęć, 

d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 

e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu nauczania, 

2.3 dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, 

2.4 wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania, 

2.5 udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznane ich potrzeby. 
 

§ 28 

 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danej klasie tworzą „Zespoły klasowe”.  

2. Przewodniczącym Zespołu Klasowego jest wychowawca klasy, który kieruje pracą 

zespołu .  

3. Zespoły klasowe opracowują „Plan pracy Zespołu Klasowego”, prowadzą 

dokumentację pracy Zespołu przedstawiają sprawozdania z działalności Radzie 

Pedagogicznej. 

4. Zespół klasowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z 

ustaleniami „Ramowego Planu Pracy”. 

5. Zadania zespołu klasowego obejmują: 

5.1 ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału, 

5.2 modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb, 

 

5.3 zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji zestawu 

programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

4.5 wspólne opiniowanie przygotowywanych w Zespole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych programów nauczania, 

4.6 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4.7 współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

   
                                                         § 29 

 
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo- 

zadaniowe. 
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2. Pracę takiego zespołu kieruje Przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek 

zespołu. 

3. Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar. 

4. Cele i zadania zespołu formułuje Rada Pedagogiczna. 

 
§ 30 

 
1. Wychowawca klasy sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu zespołem 

uczniów, tworzy warunki wspomagające ich harmonijny rozwój, proces uczenia się oraz 

przygotowanie do samodzielnego życia. 

2. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy klasy określają obowiązujące przepisy oraz 

statut. 

3. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania: 

3.1 organizuje proces wychowania w zespole, dostosowując środki oddziaływania do 

sytuacji i potrzeb ucznia; 

3.2 współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie i koordynuje ich działania 

wychowawcze; 

3.3 współpracuje z rodzicami uczniów i włącza ich w programowe i organizacyjne 

sprawy klasy i szkoły; 

3.4 organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności 

wychowawcze; 

3.5 ustala roczny plan pracy wychowawczej i tematykę zajęć do dyspozycji 

wychowawcy; 

3.6 ustala semestralne i roczne oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria określone 

w statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; 

3.7 prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia. 

4. Wychowawca klasy ma m.in. prawo do: 

4.1 uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej potrzebnej mu do 

pracy wychowawczej; 

4.2 wnioskowania o przyznanie pomocy finansowej dla ucznia przeznaczonej na cel 

związany z zdaniami klasy (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) ze środków 

zgromadzonych przez radę rodziców lub innych sponsorów pracy szkoły. 

 

 

 

 

§ 31 

1. Pedagog szkolny odpowiada za wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycieli, wynikających z „Programu wychowawczego – profilaktycznego”. 

2. Do zadań pedagoga należy: 

2.1 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2.2 określanie  form  i  sposobów  udzielania  pomocy  uczniom,  w  tym  uczniom   z 

wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb; 
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2.3 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

2.4 korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i odbywa  

się za zgodą rodziców, pomoc jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w 

formie: 

a) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 

b) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

c) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 

d) zajęć innych o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjne, 

2.5 udzielanie porad i konsultacje z uczniami , nauczycielami i rodzicami, 

2.4 podejmowanie działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających, o których  

mowa w odrębnych przepisach, w stosunku  do uczniów, z  udziałem rodziców   i 

nauczycieli; 

2.5 działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom  

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

2.6 kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego lub nauki; 

2.7 stała współpraca z wychowawcami klas. 

 

§ 31 a 

 

1. Pedagog specjalny realizuje w szkole przede wszystkim zadania z zakresu pomocy  

       psychologiczno-pedagogicznej udzielanej – uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

       2. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

2.1  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki; 

2.2  rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

2.3  określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków  

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,  

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz  

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2.4 wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

            a)  rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich  

            funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i                       

            jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

            b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

 

           c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia, 

           d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

 

§ 31 b 

 
1. Do zadań psychologa w szkole należy w szczególności: 

1.1 prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie   

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn  
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niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

1.2 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania    

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne  

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

1.3 udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do  

rozpoznanych potrzeb; 

1.4 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i  

młodzieży; 

1.5 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

1.6 inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach  

kryzysowych; 

1.7 pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,  

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

1.8 wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w 

życiu szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 31 c 

1. Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy. 

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z 

nauki w szkole mogą: 

1) uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być prowadzone 

indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony;  

 2) w szkole mogą być tworzone  oddziały przygotowawcze, gdzie proces nauczania dostosowany jest 

do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. W oddziale przygotowawczym nauka trwa rok z 

możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w 

wymiarze minimum od 20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W 

ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych 

przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości; 

3) korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze 

pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać 

kwalifikacji pedagogicznych; 

4) korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania 

organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy. 
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Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1) Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z 

doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie. 

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły, a pomocy udzielają 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi 

i doradcy zawodowi.  

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami 

uczniów oraz może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, m.in.: poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, 

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

dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły. 

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można objąć również rodziców uczniów. 

§ 32 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1.1 udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

1.2 tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

1.3 rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

1.4 organizowanie różnorodnych działań rozwijających czytelnictwo wśród uczniów. 

§ 33 

1.  W szkole tworzy się również stanowiska: 

1.1 głównego księgowego; 

1.2 sekretarza szkoły; 

1.3 pracowników obsługi. 

2.  Zasady zatrudniania, w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pracowników  

niepedagogicznych, ich prawa i obowiązki, zakres  czynności określają odrębne przepisy  

3.  Pracownicy pełniący w szkole funkcje kierownicze oraz pracownicy niepedagogiczni  

szkoły otrzymują zakresy swoich obowiązków na piśmie. 
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ROZDZIAŁ VII 

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

 
Podstawa prawna: 

 art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy PrOśw; 

 

§ 34 

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

wewnątrzszkolnego. 

 

§ 35 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1.1 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

 oraz o postępach w tym zakresie; 

1.2 udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

1.3 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

1.4 dostarczenie  rodzicom   (prawnym   opiekunom)   i nauczycielom   informacji   o  

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

1.5 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  dydaktyczno –  

wychowawczej. 

§ 36 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o: 

1.1 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

    śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

1.2 trybie oceniania i klasyfikowania; 

1.3 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

1.4 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

      klasyfikacyjnej. 

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

rodziców o warunkach oraz kryteriach oceniania postępów w nauce i zachowania, 

przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych i sposobie przekazywania rodzicom 

informacji o wynikach ucznia. 

 
§ 37 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia, wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz 

formułowania oceny. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania spełnia następujące funkcje: 

2.1. informacyjną, 

2.2  motywującą,  

2.3.diagnozującą,  

2.4.wychowawczą. 

3. System oceniania jest: 

3.1  sprawiedliwy, 

3.2 jawny, 
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3.3 precyzyjnie określa oczekiwania wszystkich społeczności szkolnych. 

 

§ 38 

 
1. Wychowawca klasy zobowiązany jest w miesiącu wrześniu nowego roku szkolnego 

poinformować ucznia, rodziców o wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz 

wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów (PSO). 

2. Rodzic potwierdza fakt zapoznania się z informacją zawartą w ust. 1. własnoręcznym 

podpisem. 

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do określenia wymagań edukacyjnych oraz kryteriów 

oceniania swojego przedmiotu na każdym poziomie edukacyjnym. 

4. Każdy rodzic i uczeń ma prawo zapoznać się w każdym momencie z dokumentami 

wymienionymi w ust. 1. 

5. Dyrektor szkoły lub wychowawca odpowiedzialny jest za udostępnienie dokumentów 

wymienionych w ust. 1. 

6. Kryteria uzyskania ocen z zachowania przedstawia wychowawca klasy na pierwszych 

godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego i potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku 

zajęć lekcyjnych. 

 

§ 39 

 
1. Klasyfikowanie uczniów polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za I i II 

semestr. 

2. Sposobem sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest ocenianie w formie ocen 

cząstkowych jego: 

2.1 wypowiedzi ustnych,  

2.2 prac pisemnych  

2.3 prace domowe,  

2.4 prac dodatkowych, 

2.5 ćwiczeń sprawnościowych,  

2.6 aktywności na zajęciach lekcyjnych , 

2.7 osiągnięć w konkursach (olimpiadach) , 

2.8 umiejętności praktycznych. 

3. Oceny cząstkowe, okresowe i roczne ustala się według następującej skali: 

       stopień celujący - 6 

stopień bardzo dobry - 5  

stopień dobry - 4  

stopień dostateczny - 3  

stopień dopuszczający - 2  

stopień niedostateczny - 1 

W ocenach cząstkowych w ciągu okresu dopuszcza się znaki (+) i (-). 

3.1 Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii, wlicza się do średniej także ocenę 

roczną uzyskaną z tych zajęć. 

3.2 Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/ końcoworocznej ze wszystkich przedmiotów 

jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych. Każda ocena cząstkowa zdobywana przez 

uczniów, ma określoną wagę. 
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3.3 Największy wpływ na ocenę śródroczną i końcoworoczną ma ocena za samodzielną pracę 

na lekcji: pisanie prac klasowych, sprawdzianów, testów oraz udział w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub innych konkursach o zasięgu 

wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 

3.4 Uczeń na każdym etapie nauki może śledzić ewaluację swojej oceny i precyzyjnie określić  

średnią   ważoną z otrzymanych ocen, która będzie widoczna w dzienniku elektronicznym. 

   3.5 Przyjęcie w szkole WSO opartego na ocenianiu uczniów w kategoriach wagi wystawianej     

   oceny ma na celu: 

a) ujednolicenie systemu oceniania; 

b) podwyższenie, jakości pracy placówki ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć    

ucznia w szkole; 

  c) motywowanie uczniów do systematycznej i samodzielnej pracy; 

d) możliwość monitorowania osiągnięć ucznia z poszczególnych zajęć przez jego rodziców/  

 prawnych opiekunów 

 

       3.6.Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę: 

 

      

 

 

NAZWA OCENY SKRÓT WAGA 

LICZONA 

DO ŚREDNIEJ 

WAŻONEJ 

KOLOR ZAPISU 
W DZIENNIKU 

Praca klasowa  PK 3 Tak czerwony 

Sprawdzian  SPR 3 Tak czerwony 

Test – cały dział  T 3 Tak czerwony 

Kartkówka  KR 2 Tak zielony 

Odpowiedź ustna  ODP 2 Tak czarny 

Zadanie domowe  ZD 2 Tak fioletowy 

Aktywność– bieżąca aktywność na lekcji, praca w grupie  A 2 Tak niebieski 

Egzamin próbny ósmoklasisty  EP 0 Nie czerwony 

Długoterminowe zadanie domowe, np. projekt, 

lapbook, plakat interaktywny, film, prezentacja, zadania 

dodatkowe,... 
 DZ 3 Tak fioletowy 

Udział w części artystycznej  CA 2 Tak niebieski 

Konkurs przedmiotowy lub inny–  I etap (szkolny)  K I 3 Tak niebieski 

Konkurs przedmiotowy lub inny– II etap (rejonowy)  K II 4 Tak niebieski 

Konkurs przedmiotowy lub inny –  

III etap (wojewódzki) 
 K III 5 Tak niebieski 
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3.7 Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „ +”    

przyporządkowując  im  odpowiednie wartości według skali: 
 

Ocena Wartość 

6 6,0 

5+ 5,5 

5 5,0 

4+ 4,5 

4 4,0 

3+ 3,5 

3 3,0 

2+ 2,5 

2 2,0 

1+ 1,5 

1 1,0 

 

Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. 

Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny. W przypadku prac 

poprawionych obie oceny wlicza się do średniej. 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są pełne (bez + 

). Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi. 

        3.8  Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców  

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

4.1 Zachowanie ucznia powinno być oceniane po każdym przepracowanym miesiącu ze 

szczególnym uwzględnieniem godzin nieusprawiedliwionych w tym okresie. 

4.2 Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, wskazując uczniowi przede 

wszystkim jego umiejętności i wiadomości, a następnie materiał który powinien 

uczeń uzupełnić w jak najkrótszym czasie. 

4.3 Nauczyciel zobowiązany jest obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u 

którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe 

uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu, co 

zostało potwierdzone w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 

specjalistycznej. 

4.4 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowanie ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4.5 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć. 

4.6 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza na czas określony w tej opinii. 

4.7 Jeżeli czas zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 
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rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

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

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca 

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

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

drugiego języka obcego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającym orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. W klasach I - III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową zarówno w 

podsumowaniu osiągnięć edukacji przedmiotowej jak i zachowania. 

8. Bieżące postępy uczniów klas I- III wyraża się w formie punktowej w następującej skali: 

1) wymagania wykraczające – 6 p. 

2) wymagania dopełniające – 5 p. 

3) wymagania rozszerzające – 4 p. 

4) wymagania podstawowe  – 3 p. 

5) wymagania konieczne – 2 p. 

6) nie spełnia wymagań koniecznych – 1 p. 

         Odnotowane są one w zeszytach ucznia, kartach pracy, sprawdzianach, testach  

         i w dziennikach lekcyjnych. 

9. Proponuje się przy ocenianiu sprawdzianów stosować oceny: 

ocena dopuszczająca    30% - 49% 

ocena dostateczna  50% - 74% 

ocena dobra 75% - 89% 

ocena bardzo dobra 90% - 99% 

ocena celująca 100% + wymagania ponadpodstawowe 

10. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania wiadomości i kompetencji 

uczniów w formie ocen cząstkowych oraz do wystawiania ocen klasyfikacyjnych na 

koniec I okresu i roku szkolnego na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych z 

poszczególnych przedmiotów, ale nie będących średnią arytmetyczną ocen, 

Oceny   semestralne   wystawiane   są   na   podstawie   średniej   ważonej ocen  

cząstkowych 

wg następującego schematu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, wlicza się do  

      średniej ocen także oceny roczne uzyskane w tych zajęciach. 

11.1 Ocena winna być oparta na wnikliwej obserwacji ucznia, jego predyspozycji  

osobowościowych z uwzględnieniem postępów rozwojowych. 

11.2 Nauczyciel danego przedmiotu przekazuje uczniowi ustne uzasadnienie oceny  

okresowej lub rocznej na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

11.3 Oceny roczne z poszczególnych przedmiotów winny być wpisane w dzienniku  

lekcyjnym w pełnym brzmieniu na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

ocena średnia ważona 

celujący 5,75 – 6,00 

bardzo dobry 4,75 – 5,74 

dobry 3,75 – 4,75 

dostateczny 2,75 – 3,74 

dopuszczający 1,75 – 2,74 

niedostateczny 1,00 – 1,74 
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12.  Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen    

 klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny     

 klasyfikacyjnej z zachowania. 

12.1  Uczeń Szkoły Podstawowej w Krynicach ma prawo ubiegać się o zmianę na 

wyższą rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i 

zachowania: 

12.2  Warunkiem wszczęcia procedury zmiany oceny jest: 

a) Zwrócenie się na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z wnioskiem zmiany 

oceny w terminie 3 dni od dnia wystawienia oceny przez nauczyciela. 

b) Spełnienie przez ucznia dodatkowych warunków: 

 systematyczne wypełnianie obowiązku szkolnego, 

 zaliczenie na oceny pozytywne wszystkich sprawdzianów w wyznaczonym terminie, 

 systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń, 

 systematyczne odrabianie prac domowych. 

12.3  Zmiana oceny następuje w formie egzaminu ustnego. Ocena jest  ustalona w  

oparciu o PSO z danych zajęć edukacyjnych. 

12.4  Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w składzie: 

dyrektor, nauczyciel przedmiotu. Z egzaminu sporządza się protokół 

12.5   Egzamin  jest  przeprowadzony nie później niż do dnia klasyfikacji. 

13. Zmiana na wyższą rocznej oceny z zachowania może nastąpić jedynie w przypadku, gdy 

uczeń nie narusza w sposób rażący zapisów statutowych dotyczących obowiązków ucznia 

zawartych w § 45 Statutu Szkoły Podstawowej w Krynicach. 

13.1 Procedura zmiany oceny z zachowania rozpoczyna się w momencie , gdy rodzice w  

formie pisemnej wniosą zastrzeżenie do wystawionej oceny do dyrektora szkoły w 

terminie 3 dni od oceny zaproponowanej przez wychowawcę. 

13.2  Zmiany oceny dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu  

Uczniowskiego nie później niż do dnia klasyfikacji. 

14.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim w szkole      

 podstawowej oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć    

 edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  

 

§ 40 

1. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli uczących w danej klasie. 

1.1 Wychowawca ustala i podaje propozycję uczniowi na jeden tydzień przed 

planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, po wcześniejszym 

przeprowadzeniu konsultacji: 

a) z nauczycielami poprzez podanie swoich propozycji ocen, 

b) z opiekunami organizacji działających na terenie szkoły; 

    Opiekun organizacji zgłasza wychowawcy szczególne osiągnięcia ucznia, 

c) z zespołem klasowym, samoocena ucznia, ocena zespołu klasowego. 

2. Ocena zachowania powinna uwzględnić w szczególności: 

2.1 stosunek do obowiązków szkolnych; 

2.2 kulturę osobistą: 

a) przezwyciężenie trudności w nauce;  rozwijanie indywidualnych zainteresowań i 

uzdolnień / udział w kołach zainteresowań, pozalekcyjnych, zajęciach sportowych, 

olimpiadach przedmiotowych; 

b) dbałość o dobre imię szkoły i jej tradycje; 

c) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

d) reagowanie na zło, uczciwość w życiu codziennym 

e) poszanowanie godności własnej i innych; 

f) dbałość o kulturę słowa; 
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g) dbałość o estetykę swojego wyglądu; 

h) troska o własne zdrowie, nieuleganie nałogom; 

i) poszanowanie ludzkiej pracy; 

j) życzliwy stosunek do kolegów i osób dorosłych; 

k) dbałość o mienie szkolne i estetykę otoczenia; 

l) współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu; 

m) systematyczność i punktualność uczęszczania / brak spóźnień i nieusprawiedliwionych 

nieobecności. 

2.3 aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

2. Skala ocen: 

a)  wzorowe  

b)  bardzo dobre  

c)  dobre  

d)  poprawne  

e)  nieodpowiednie  

f)  naganne 

3. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

3.1  stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 

c) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, 

d) dba o mienie szkoły i własne, 

e) nosi strój świąteczny w czasie uroczystości szkolnych, 

f) nie posiada uwag/ wpisów dotyczących negatywnych postaw w szkole 

3.2 kultura osobista: 

a) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

b) nienagannie zachowuje się na lekcjach i przerwach, 

c) przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 

d) jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne, 

e) dba o kulturę języka ojczystego (nie używa wulgarnych słów wobec 

rówieśników, nauczycieli oraz pracowników szkół), 

f) dba o honor i tradycję szkoły, 

g) dba o higienę i schludny wygląd zewnętrzny, 

3.3  aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 

a) pomaga innym uczniom w pokonywaniu trudności szkolnych, 

b) bierze udział w olimpiadach, konkursach, 

c) bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych, 

d) pracuje w organizacjach i kołach zainteresowań, 

e) pracuje na rzecz klasy, szkoły. 
 

4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

4.1  stosunek do obowiązków szkolnych: 
 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 

c) dba o mienie szkoły i własne, 

d) nosi strój świąteczny w czasie uroczystości szkolnych, 

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
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f) nie posiada w zeszycie uwag wpisów dotyczących negatywnych postaw w szkole, 

g) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego 

współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. 

4.2 kultura osobista: 

a) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

b) nienagannie zachowuje się na lekcjach i przerwach, 

c) przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 

d) dba o kulturę języka ojczystego (nie używa wulgarnych słów wobec 

rówieśników, nauczycieli i pracowników szkoły), 

e) dba o honor i tradycje szkoły, 

f) dba o higienę i schludny wygląd zewnętrzny, 

g) jest tolerancyjny dla poglądów innych niż własne, 

4.3 aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 

c) pomaga innym uczniom w swojej klasie w pokonywaniu trudności szkolnych. 

 

5. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

5.1  stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 

c) jego kultura osobista jest bez zarzutów, 

d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

e) nosi strój świąteczny w czasie uroczystości szkolnych, 

f)   posiada w zeszycie uwag jeden wpis dotyczący negatywnych postaw w szkole, 

5.2 kultura osobista: 

a) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkoły i poza nią, 

b) dba o higienę i schludny wygląd zewnętrzny, 

c) dba o kulturę języka ojczystego (nie używa wulgarnych słów wobec rówieśników, 

nauczycieli i pracowników szkoły), 

d) dba o honor i tradycje szkoły, 

e) przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji, 

f)   właściwie reaguje na zwrócone mu uwagi, 

5.3  aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 

a) nie przejawia aktywności w życiu klasy, 

b) wykonuje powierzone mu zadania. 

6. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

6.1  stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

b) przestrzega Regulaminu Uczniowskiego, 

c) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

d) nosi strój świąteczny w czasie uroczystości szkolnych, 

e) posiada uwagi dotyczące niestosownego zachowania w szkole, 

6.2 kultura osobista: 

a) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, 

b) reaguje na zachowanie agresywne, 

c) jego strój i wygląd zewnętrzny jest estetyczny i schludny, 

d) respektuje symbole narodowe i zna tradycje szkoły, 

6.3  aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 

a) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, 

b) nie wykonuje powierzonych mu zadań. 
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7. Ocenę nieodpowiednia otrzymuje uczeń, który: 

7.1  stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) nie wypełnia obowiązków ucznia, co jest udokumentowane licznymi uwagami, 

b) łamie Regulamin Uczniowski i nie przejawia chęci poprawy swojego postępowania 

po zastosowaniu ustnego upomnienia wychowawcy, pisemnego upomnienia 

wychowawcy, nie dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób, 

c) ma liczne spóźnienia i godziny lekcyjne nieusprawiedliwione (w jednym okresie 

rozliczeniowym), o których poinformowani są rodzice , 

d) posiada liczne uwagi dotyczące niestosowanego zachowania w szkole, 

e) używa na terenie szkoły wulgaryzmów (w trakcie przerw, zajęć, imprez i 

uroczystości szkolnych), 

7.2 kultura osobista: 

a) nie dba o kulturę języka ojczystego, 

b) lekceważy symbole narodowe, nie interesuje się tradycjami szkoły, 

c) niekulturalnie zachowuje się na terenie szkoły i poza nią, 

d) lekceważąco odnosi się do uczniów prezentujących odmienne postawy, jest 

nietolerancyjny, 

e) zachowuje się prowokująco i nie wykazuję chęci poprawy, mimo upomnień i 

procedur wychowawczych, 

f) jego strój i wygląd zewnętrzny odbiega od ogólnie przyjętych norm, 

g) dopuszcza się kłamstw, oszustw, i fałszerstw dokumentów. 
7.3  aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły: 

a) nie wywiązuje się z powierzonych mu prac, 

b) nie przejawia zainteresowania pracą na rzecz klasy i szkoły. 

8. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

8.1 narusza Regulamin Uczniowski w całości lub w większości punktów, a zastosowane    

przez szkołę środki wychowawcze nie odnoszą skutku, 

8.2 swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych, 

8.3 nie dba o mienie szkoły i kolegów, 

8.4 spożywa alkohol, przebywa w stanie po spożyciu alkoholu na zajęciach lekcyjnych,   

imprezach i uroczystościach szkolnych, 

8.5 w miejscu publicznym (Internet, forum dyskusyjne itp.) umieszcza nieprzyzwoite  

treści, napisy lub rysunki albo używa wulgaryzmów wobec innych uczniów, nauczycieli, 

pracowników szkoły bądź innych osób, 

8.6 w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób 

złośliwie niepokoi, grozi jej. 

§ 41 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w procesie wychowania i kształcenia 

uczniów. 

2. Szkoła organizuje  spotkania nauczycieli z rodzicami w celu wymiany informacji oraz 

dyskusji na tematy wychowawcze, w razy w ciągu roku szkolnego.  

3. Rodzice mogą także uzyskać informacje o wynikach w nauce i o zachowaniu dziecka 

(ucznia) w terminie ustalonym z nauczycielem, wychowawcą. 

4. Ustala się następujący tryb informowania o przewidywanej dla ucznia semestralnej/ 

rocznej ocenie niedostatecznej lub braku klasyfikowania: 

4.1 ucznia informuje ustnie nauczyciel uczący, 

4.2 rodziców ucznia informuje wychowawca w formie pisemnej za potwierdzeniem   

odbioru, 

4.3 terminy udzielania informacji, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2 . – co najmniej n 

dwa tygodnie przed ustalonym terminem klasyfikacji, 

4.4 nauczyciele    zobowiązani    są    przekazywać    wychowawcom     informacje 
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przewidywanych dla uczniów semestralnych rocznych ocenach niedostatecznych lub 

nieklasyfikowaniu w czasie umożliwiającym wychowawcy terminowe powiadomienie 

rodziców. 

5. Rodzice i  nauczyciele maja prawo ustalić w danym  oddziale dodatkowo  inne formy    

i zasady wzajemnych kontaktów celem wymiany informacji o dziecku (uczniu). 

 

6. Rodzice, współdziałając ze szkołą, mają prawo do: 

6.1 informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

6.2 informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, a także wglądu do odpowiednich przepisów na terenie 

szkoły, 

6.3 systematycznego uzyskiwania rzetelnej informacji na temat ucznia w zakresie jego 

zachowania oraz postępów w nauce, 

6.4 korzystania z informacji i porad w sprawach wychowania i możliwości dalszego  

kształcenia się ucznia, 

     6.5 wyrażenia i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi, innym organom szkoły, 

organowi prowadzącemu i kuratorowi opinii na temat pracy szkoły w ustalonym trybie. 

7. Szkoła udziela informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów wyłącznie 

rodzicom lub osobom upoważnionym przez nich. Upoważnienie przekazywane jest 

wychowawcy. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE I POPRAWKOWE 
 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

§ 42 

1. Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn usprawiedliwionych 

1.1 Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych z 

jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. 

1.2 Uczeń lub rodzic składa podanie do dyrektora szkoły nie później niż dwa 

tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

2. Dyrektor powołuje trzyosobową komisję, w skład której wchodzą: 

2.1 nauczyciel przedmiotu jako egzaminujący, 

2.2 nauczyciel przedmiotu pokrewnego jako członek komisji egzaminacyjnej, 

2.3 dyrektor jako przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

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

     zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

4. W przypadku zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego z kilku przedmiotów, 

przerwy między egzaminami nie mogą być krótsze niż trzy dni. 

5. Egzamin składa się z dwóch części: 

5.1 pisemnej, 

5.2 ustnej. 

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

     technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i    

          wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.. 

7. Protokół z egzaminu powinien zawierać: 
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7.1 skład komisji, 

7.2 termin egzaminu, 

7.3 pytania egzaminacyjne, 

7.4 prace pisemne ucznia, 

7.5 zwięzłą informację o przebiegu części ustnej, a w przypadku przedmiotów  

wymienionych w pkt. 7 o sposobie wykonywania zadań praktycznych, 

7.6 kryteria wymagań na poszczególne oceny, 

7.7 wynik egzaminu, 

7.8 ocenę ustaloną przez komisję. 

8. Ocena końcowa za egzamin wystawiona jest na podstawie wszystkich części egzaminu i 

uważana jest za ocenę ostateczną. 

9. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego w 

trybie egzaminu poprawkowego, jeżeli termin egzaminu uniemożliwia jego zdanie przed 

posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

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

      klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

11. Egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieobecności nieusprawiedliwionej 

11.1  Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego z  przyczyn nieusprawiedliwionych w  

przypadku: 

a) trudnej sytuacji rodzinnej, 

b) nieprzewidywanych sytuacji życiowych lub losowych, 

c) gwarancji rodziców (prawnych opiekunów) na poprawę istniejącego stanu, 

d) jeżeli rokuje nadzieję na poprawę. 

12. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

     edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie z przyczyn niewiadomych. 

13. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin, jeżeli wyrazi na to zgodę Rada Pedagogiczna. 

14. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki oraz 

uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

 

§ 43 

 
EGZAMIN PORAWKOWY 

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

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z 

których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3. Z wnioskiem o egzamin poprawkowy występuje uczeń lub rodzic /prawny opiekun do 

dyrektora szkoły w terminie – nie późniejszym niż trzy dni przed ustalonym terminem 

rady klasyfikacyjnej. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się 
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w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

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

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

        informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Z wnioskiem o egzamin poprawkowy występuje uczeń lub rodzic /prawny opiekun do 

dyrektora szkoły w terminie – nie późniejszym niż trzy dni przed ustalonym terminem 

rady klasyfikacyjnej. 

8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się 

w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

9. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu 

        muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których   

       egzamin ma charakter ćwiczeń. 

10. Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję, w skład której wchodzą: 

10.1 dyrektor jako przewodniczący, 

10.2 nauczyciel przedmiotu jaki egzaminator, 

10.3 nauczyciel przedmiotu pokrewnego jako członek komisji. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

11.1 skład komisji, 

11.2 termin egzaminu, 

11.3 pytania egzaminacyjne, 

11.4 wyniki egzaminu i ustalone oceny. 

12. Uczeń, który z części pisemnej i ustnej uzyskał co najmniej 51% punktów możliwych do 

uzyskania, zdaje egzamin poprawkowy. 

13. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

       odpowiedziach. 

14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

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

przez dyrektora szkoły. 

15. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej , Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej  ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze 

programowo wyższym) . 

§ 44 

1. Uczeń ma prawo odwołać się od oceny semestralnej lub rocznej z zajęć 

edukacyjnych oraz od oceny z zachowania. 

2. Uczeń lub rodzic w celu odwołania się od oceny semestralnej lub rocznej składa 

podanie do dyrektora szkoły nie później niż trzy dni przed ustalonym terminem 

posiedzenia rady klasyfikacyjnej. 

3. Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową grupę, w skład której wchodzą: 

3.1 dyrektor jako przewodniczący, 

3.2 nauczyciel przedmiotu jako egzaminujący, 

3.3 nauczyciel przedmiotu pokrewnego jako członek komisji. 

4. Termin egzaminu ustala dyrektor . Egzamin odbywa się w ciągu dwóch dni, licząc od 
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dnia złożenia podania o poprawienie oceny semestralnej lub rocznej. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: 

5.1 skład komisji, 

5.2 termin egzaminu, 

5.3 pytania egzaminacyjne, 

5.4 kryteria wymagań na poszczególne oceny, 

5.5 wyniki egzaminu i ustaloną ocenę. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

NAGRODY I KARY 

 
Podstawa prawna: 

 art. 98 ust. 1 pkt 17, 18, 19 20 ustawy PrOśw; 

 art. 68 ust. 2 i 3 ustawy PrOśw; 

 
§ 45 

1. Prawa i obowiązki ucznia określają: obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz statut. 

2. Uczniowie mają prawo do: 

2.1 poszanowania godności osobistej; 

2.2 zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi im 

wymaganiami; 

2.3 jawnej i umotywowanej oceny ich postępów w nauce; 

2.4 takiej organizacji życia szkolnego, która umożliwia zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

2.5 redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

2.6 organizowania w porozumieniu z dyrektorem działalności kulturalnej, oświatowej,   

sportowej   oraz   rozrywkowej   zgodnie   z własnymi   potrzebami i możliwościami; 

2.7 wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

2.8 indywidualnej organizacji kształcenia w uzasadnionych przypadkach; 

2.9 swobodnego wyboru zajęć pozalekcyjnych w ramach oferty szkoły oraz wnioskowani 

o poszerzenie tej oferty; 

2.10 korzystania  z  księgozbioru  i   urządzeń   szkoły  poza  planowymi   zajęciami w 

porozumieniu z dyrektorem lub nauczycielem; 

2.11 indywidualnej doraźnej pomocy ze  strony nauczycieli  w  przypadku  trudności 

opanowaniem materiału oraz indywidualnej opieki, jeśli wymaga tego sytuacja rodzinna, 

materialna lub losowa ucznia; 

2.12 uzyskiwania za swoje osiągnięcia nagród (wyróżnień). 

3. Uczniowie mają obowiązek: 

3.1 systematycznego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych oraz pełnego 

wykorzystywania możliwości pozyskania umiejętności i wiedzy; 

3.2 takiego zachowania które: 

a) nie narusza godności osobistej innych członków społeczności szkolnej, 

b) nie utrudnia innym uczestnikom korzystania z zajęć, a nauczycielom pracy, 
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c) nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa; 

3.3 przestrzegania postanowień regulaminu szkolnego; 

3.4 szczególnej dbałości o dobre imię i honor szkoły; 

 

3.5 używania odpowiedniego obuwia w sali gimnastycznej zgodnie z regulaminem 

korzystania z sali gimnastycznej. 

 

4. Zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych z powodów niezwiązanych ze stanem zdrowia na okres 

dłuższy niż dwa tygodnie wymaga zgody dyrektora szkoły. 

5. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego  i  innych  urządzeń  elektronicznych  w 

celach osobistych tylko w czasie przerw. Niedozwolone jest nagrywanie lub inne 

dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających bez zgody dyrektora szkoły 

oraz wskazanych osób. 

 

§ 46 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia lub naruszenia praw zawartych w Konwencji o 

prawach dziecka uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły za pośrednictwem 

wychowawcy klasy. 

 
2. Dyrektor  ma  obowiązek  rozpatrzyć  skargę   ucznia  w  administracyjnym   terminie    i 

poinformować o zajętym stanowisku. 

 

§ 47 

1. Za szczególne osiągnięcia, dokonania i wzorową postawę uczniowie mogą otrzymać- oprócz 

określonych odrębnymi przepisami prawa- następujące nagrody (wyróżnienia): 

1.1 pochwała wychowawcy wobec klasy; 

1.2 pochwała dyrektora wobec klasy lub całej społeczności uczniowskiej; 

1.3 dyplom lub nagroda książkowa; 

1.4 list gratulacyjny do rodziców. 

2. Uczeń może również na wniosek organów szkoły lub innych osób i instytucji otrzymywać 

inne nagrody niż wymienione w statucie. 

3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor na umotywowany wniosek poszczególnych 

wychowawców i nauczycieli, przewodniczącego samorządu szkolnego, przewodniczącego 

rady rodziców lub z własnej inicjatywy. 

4. Do przyznanej nagrody uczeń może wnieść zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie  

7 dni od ogłoszenia jej przyznania. 

5. Uczeń w klasach IV-VIII otrzymuje stypendium naukowe za średnią ocen 5,1 na 

zakończenie semestru lub roku szkolnego. 

 
§ 48 

1. Za czyn niezgodny z obowiązującymi przepisami lub inne naruszenie zasad współżycia 

społecznego uczeń może być ukarany. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar wymierzanych uczniom: 

2.1 upomnienie udzielane uczniowi ustnie albo pisemnie; 

2.2 przeniesienie do równoległego oddziału w tej samej szkole (o ile jest to możliwe w 

danym roku szkolnym); 

2.3 obniżenie oceny zachowania; 
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2.4 skreślenie z listy uczniów szkoły. 

3. Kara wymierzana jest przez wychowawcę ucznia lub dyrektora szkoły z własnej inicjatywy 

osoby wymierzającej karę lub na umotywowany wniosek poszczególnych nauczycieli i rady 

pedagogicznej. 

4. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po 

zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, w drodze decyzji dyrektora. 

5. Przepis pkt. 4 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły. 

6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić w przypadkach: 

6.1 rażącego    naruszenia     przez     ucznia     zasad     współżycia     społecznego,  a w 

szczególności: 

a) dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka, 

b) podejmowania działań i prezentowania zachowań mogących mieć demoralizujący wpływ 

na innych uczniów: posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków, 

posiadanie lub spożycie alkoholu   na   terenie   szkoły   lub   w   czasie   zajęć   

pozalekcyjnych    i pozaszkolnych, 

c) przebywanie na zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 

odurzających, 

d) dopuszczania się przez ucznia aktu wandalizmu, 

e) postępowania uwłaczającego godności własnej ucznia lub innych członków społeczności 

szkolnej lub też godzącego w dobre imię szkoły, 

f) za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub innych 

zajęć szkolnych w Internecie i innych środkach masowego przekazu; 

6.2 systematycznego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć bez usprawiedliwienia 

mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych; 

6.3 ukończenia przez ucznia 18 lat, jeżeli jego wyniki w nauce nie rokują pomyślnego 

ukończenia szkoły. 

7. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary z 

podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego. 

8. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary w formie pisemnej: 

8.1 wymierzonej przez dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za pośrednictwem 

dyrektora; 

8.2 wymierzonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy.  

Wychowawca, uznając odwołanie za uzasadnione, może wymierzoną karę uchylić. 

9. Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły ma 7 dni na 

ustosunkowanie się do niego. Jeśli przychyli się do odwołania i zmieni swoją decyzję, robi 

to również w drodze decyzji na piśmie. Jeśli jednak podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 

dniach przesyła całą dokumentację do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę. 

Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. 

10. Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  skreśleniu  z  listy  uczniów  odbierają      i 

podpisują jego rodzice . Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z rodzicami, pismo wysyła się 

pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). 

11. Postępowanie w sprawie skreślenia z listy uczniów toczy się według przepisów kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

12. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację, dotyczącą sprawy. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-03-2010&qplikid=1&P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-03-2010&qplikid=1&P1A6


38  

 

§ 49 

1. Za  zniszczenie  mienia  szkolnego  uczeń  i  jego   rodzice  ponoszą  odpowiedzialność   w 

postaci kosztów naprawy lub naprawy we własnym zakresie. 

2. Za zniszczone lub zagubione przez ucznia książki uczeń i jego rodzice ponoszą karę 

finansową. 

 

 
ROZDZIAŁ X 

ZASADY REKRUTACJI 

 

§ 50 
 

Podstawa prawna: 

 Art. 130 PrOśw 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1283 oraz z 2022 r. poz. 573). 

 

1. Zasady rekrutacji uczniów do szkoły regulują odrębne przepisy prawa w tym zakresie. 

2. Zasady rekrutacji określone są w regulaminie rekrutacji uchwalanym przez Radę 

Pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Przyjmowanie dzieci i młodzież z Ukrainy do szkoły. 

3.1 Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

 są przyjmowani do szkoły i objęci opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących 

obywateli polskich.  

3.2 Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy 

w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat 

nauki szkolnej za granicą. 

3.3 W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – 

publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy 

przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe, w miarę posiadania wolnych 

miejsc. 

3.4 Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez 

szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za 

granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język 

polski. Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej 

klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek 

dziecka. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na 

poziomie ustawowym.  

3.5 W przypadku przyjęcia do szkoły dziecka z Ukrainy jest możliwość zatrudnienia w 

szkole tzw. asystenta międzykulturowego po otrzymaniu zgody  dyrektora szkoły i 

organu prowadzącego szkołę. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające 

obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo 

znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do 
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pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w 

charakterze pomocy nauczyciela, tj. asystenta międzykulturowego przez dyrektora 

szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

 

 
ROZDZIAŁ XI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 
Podstawa prawna: 

 art. 98 ust. 1 pkt 26 ustawy PrOśw; 

 
§ 51 

1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w szkole i 

poza nią, podczas reprezentowania szkoły. 

2. Poczet   sztandarowy   stanowią   uczniowie   wyróżniający się  postawą w nauce i 

zachowaniu. Udział uczniów w poczcie jest dobrowolny. 

2.1 Skład pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń, 

b) Asysta – dwie uczennice; 

2.2 Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego); 

2.3 Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu; 

2.4 Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W 

trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycie wierzchnie. 

2.5 Insygniami pocztu sztandarowego są biało – czerwone szarfy biegnące z prawego 

ramienia do lewego boku i białe rękawiczki. 

2.6 Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą 

(orłem); 

2.7 Podczas wprowadzania, wyprowadzania i w trakcie przemarszu chorąży niesie 

sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

2.8 Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania wszyscy 

uczestnicy stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje wyznaczona do 

tego osoba. 

2.9 Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 

Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla 

sztandar; 

2.10 Sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu”, 

b) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych, 

c) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły, 

d) w trakcie uroczystości kościelnych , patriotycznych, z okazji Dnia Patrona Szkoły. 

3. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

5. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie  

   odrębnymi przepisami. 
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§ 52 

 
DZIENNIK ELEKTRONICZNY – NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W SZKOLE 

 

1. W Szkole Podstawowej w Krynicach, dziennik elektroniczny działa i funkcjonuje za 

pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakrynice. Oprogramowanie oraz 

usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. 

2. Dziennik elektroniczny służy do przekazywania i wymiany informacji pomiędzy dyrekcją 

szkoły, nauczycielami, rodzicami i uczniami. 

3. Do dziennika elektronicznego mają bezpośredni dostęp nauczyciele i uprawnieni pracownicy 

szkoły, uczniowie oraz ich rodzice (prawni opiekunowie) w zakresie udostępnionych im 

danych. Dostęp do dziennika jest bezpłatny. 

4. Dziennik zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie / nadzór odpowiada 

wychowawca klasy. W dzienniku mają prawo i obowiązek dokonywać wpisów nauczyciele 

zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora. 

5. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika 

elektronicznego: 

a) ocen cząstkowych, 

b) przewidywanych ocen rocznych i końcowych, 

c) ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych w klasach, w których prowadzi zajęcia 

wg zasad określonych w WSO, 

d) frekwencji, 

e) tematów jednostek lekcyjnych, 

f) informacji na drodze elektronicznej między uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

g) wykonywanie raportów w celu ewaluacji nauczania zdalnego jako formy nadzoru 

pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły. 

6. Nauczyciel,  wychowawca  oddziału  dokonuje  wpisów  i  korekt  danych  zawartych  w 

dzienniku swojej klasy w tym: 

a) kontroli i korekt kartoteki ucznia, 

b) wykonywania dostępnych raportów o frekwencji, średnich ocen, 

c) drukowania zestawień z w/w raportów, arkuszy ocen, świadectw, 

d) przesyłania  informacji  o  zagrożeniach  uczniów  przy  klasyfikacji  semestralnej    

 i końcowo rocznej. 

7. Nauczyciel osobiście odpowiada za poprawność danych wprowadzonych do systemu 

dziennika elektronicznego za pomocą komputera i ponosi za to całkowitą odpowiedzialność 

w tym zakresie. W przypadku wprowadzenia błędnych danych, należy niezwłocznie dokonać 

ich korekty. 

8. Przekazywanie informacji rodzicom i uczniom poprzez dziennik ma na celu usprawnienie 

komunikacji rodzica ze szkołą, systematyczny wgląd w postępy dziecka w nauce oraz 

kontrolę realizacji obowiązku szkolnego. 

§ 53 

 
1. Sprawy  nieuregulowane  w   statucie   rozstrzygane   są   w   oparciu   o   obowiązujące i 

dotyczące tych spraw, odrębne przepisy. 

2. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę 

zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną ( Ustawa z dnia 12 kwietna 2019r. 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakrynice
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o opiece zdrowotnej nad uczniami Dz. U. 2019 poz. 1078) 

3. Zmiany w niniejszym statucie zatwierdza Rada Pedagogiczna poprzez uchwały rady 

pedagogicznej. 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej  nr 11/ 2022 z dnia 27 października 2022r.  przyjęto 

ujednolicony tekst  Statutu Szkoły Podstawowej w Krynicach im. Batalionów 

Chłopskich. 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły 
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