
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBUŁA 
 
 
 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania-uczenia się 
jest źródłem pozytywnych doświadczeń dla uczniów i nauczycieli. 

Osiągamy to wspierając rozwój ucznia oraz jego naturalne dążenie 
do poznania otaczającego świata z uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości dziecka oraz ściśle współpracując z jego 
rodzicami/opiekunami.  

 
W codziennych działaniach kierujemy się zasadami poszanowania 

godności człowieka oraz tolerancji w znaczeniach, które wynikają 
z nadrzędnych aktów prawnych: Deklaracji Praw Człowieka, 

Konwencji Praw Dziecka oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / znowelizowana 
ustawa po zmianach z dnia 2 lipca 2004r.(Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze 
zmianami oraz: 

 Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 
61, poz.624 ze zmianami) 

 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 
83, poz 562 ze zmianami) 

 i innych rozporządzeń szczegółowych 

uwzględniając :  

 Konwencję o Prawach Dziecka 

 Kartę Nauczyciela 

 Ustawę o Pomocy Społecznej 

 Uchwałę Rady m.st. Warszawy  

ustala się ujednolicony tekst STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  nr 310 
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Dla Szkoły Podstawowej nr 310 
im. Michała Byliny w Warszawie, ul. Hawajska 7 
 
Określa się obwód: 
Granice obwodu stanowią: 
 
od strony północnej   na odcinku 
- osią ul. J. Ciszewskiego - od ul. W. Pileckiego 
  - do Al. KEN 
 
 
od strony wschodniej na odcinku 
- osią Al. KEN  - od ul. J. Ciszewskiego  
  - do ul. I. Gandhi 
 
 
od strony południowej na odcinku 
- osią ul. I. Gandhi  - od Al. KEN 
  - do ul. W. Pileckiego 
 
 
od strony zachodniej na odcinku 
- osią ul. W. Pileckiego - od ul. I. Gandhi 
  - do ul. J. Ciszewskiego 
 
 
Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 310 należą ulice:  
Amundsena, Dybowskiego, Hawajska, Malinowskiego, Marco Polo, Miklaszewskiego, 
Pileckiego 130, 130A, 132 
 
 
Na podstawie Uchwały nr 57 Rady Gminy Warszawa – Ursynów  
z dnia 16.05.1999r.  
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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY 

1. Publiczna szkoła podstawowa zwana dalej „szkołą” nosi nazwę: 
Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny. 

2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 

3. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.  
Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 

4. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Warszawie przy ul. Hawajskiej 7. 

5. Szkoła ma własny sztandar, logo, patrona i ceremoniał szkolny. 

6. Święto szkoły przypada 9 maja. 

7. Organem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego - miasto 
st. Warszawa. 

8. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

9. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. W ostatnim roku nauki 
przeprowadza się sprawdzian zewnętrzny. 

10. W szkole tworzy się oddziały przedszkolne dla dzieci 6–letnich, obowiązanych 
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

11. Szkoła współpracuje z placówkami opiekuńczymi obowiązanymi do udzielania 
pomocy, wsparcia i interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa 
uczniów i pracowników szkoły. 
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ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

2. Przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 
o wartości zawarte w preambule. 

3. Szkoła zmierza do wychowania absolwentów według nakreślonego wzoru 
osobowego. 

4. Szkoła swoje zadania wykonuje organizując: 

1) zajęcia dydaktyczne zgodne z ramowym planem nauczania oraz 
uwzględniające modele pozwalające na globalne, holistyczne widzenie 
rzeczywistości i rozumienie zależności przyczynowo – skutkowych 
współczesnego świata; 

2) działalność wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o program wychowawczy 
szkoły oraz o program profilaktyki; 

3) zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczniów 
oraz bieżących możliwości szkoły; 

4) działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia. 

5. Szkoła uwzględnia: 

1) zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci; 

2) indywidualne uwarunkowania rozwoju dziecka; 

3) środowiskowe czynniki społecznego rozwoju dziecka. 

6. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania. 

7. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 
ogólnego, zachowując zasady klasyfikowania, promowania i oceniania, ustalone 
przez Ministra właściwego do spraw edukacji. 

8. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności. 
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ROZDZIAŁ III 
ORGANY SZKOŁY 

§ 2 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

4) Samorząd Uczniowski 

§ 3 
DYREKTOR SZKOŁY 

1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego 
do spraw edukacji, w szczególności: 

1) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

2) nadaje stopień nauczyciela kontraktowego; 

3) kieruje doskonaleniem i rozwojem zawodowym nauczycieli; 

4) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej. Prowadzi i przygotowuje zebrania Rady 
Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej 
członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady. 
Przedstawia członkom Rady Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
oraz informacje o działalności szkoły. 

4. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji 
stanowiących. 

5. Powierza stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje 
z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców. 

6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 
w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 
oraz innym pracownikom; 
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3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
innych pracowników szkoły. 

7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

8. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.  

9. Kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 
szkoły, prowadzi ewidencje spełniania obowiązku szkolnego i wydaje decyzje 
administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza 
szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego. 

10. Podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania uczniów. 

11. Wyraża zgodę na indywidualny program i tok nauki – wyznacza nauczyciela – 
opiekuna. 

12. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.  

13. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły. 

14. Podejmuje decyzje w sprawie przyznawania uczniom nagród i wymierzania kar 
zgodnie ze statutem. 

15. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 
określonych odrębnymi przepisami. 

16. Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

17. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
w organizacji praktyk i badań pedagogicznych.  

18. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. 

19. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu zewnętrznego. 

20. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora, jego kwalifikacje oraz szczegółowy 
zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności reguluje ustawa o systemie oświaty 
oraz odpowiednie rozporządzenie Ministra właściwego do spraw edukacji. 

21. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

22. Podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca odpowiednie zestawy 
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać 
od początku następnego roku szkolnego. 
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23. Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanych podręczników 
na terenie szkoły. 

24. Stwarza warunki do działań w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej i opiekuńczej szkoły.  

25. Opracowuje program i harmonogram efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, na polecenie organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, w przypadku stwierdzenia przez ten organ 
niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole. 

§ 4 
RADA PEDAGOGICZNA: 

1. Rada Pedagogiczna jest organem szkoły realizującym zadania dotyczące 
kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w szkole. 

1) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub 
na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń 
i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej szkoły. 

2) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 
roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku 
z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, rady rodziców, 
organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady 
Pedagogicznej. 

3) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do 
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, 
które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej zebrania są 
protokołowane. 

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków Rady. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw 
poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
szkoły. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
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1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela lub Dyrektora; 

6) wybieranie swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie 
od oceny pracy nauczyciela; 

7) wybieranie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 
Dyrektora; 

8) przygotowanie projektu statutu; 

9) uchwalenia statutu; 

10) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski Dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole; 

6) program własny nauczyciela jeżeli program ten ma być włączony 
do szkolnego zestawu programów nauczania. 

7. Wykonuje inne zadania przewidziane dla Rady Pedagogicznej zgodnie z ustawą 
o systemie oświaty. 

 

§ 5 
RADA RODZICÓW: 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Może występować do Rady Pedagogicznej / Dyrektora / z wnioskami i opiniami, 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady określa 
regulamin. 
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4. Działa na rzecz wspierania działalności statutowej szkoły. 

5. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku. 

6. Opiniuje program wychowawczy szkoły. 

7. Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. 

8. Przedstawiciele Rady Rodziców zasiadają w komisji konkursowej na stanowisko 
Dyrektora. 

9. Opiniuje program własny nauczyciela jeżeli program ten ma być włączony 
do szkolnego zestawu programów nauczania. 

10. Może występować do organu prowadzącego, Kuratora oświaty, Dyrektora szkoły 
i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi pracy placówki. 

11. Opiniuje zamiar wprowadzenia przez Dyrektora szkoły do szkolnego planu 
nauczania zajęć dodatkowych. 

12. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin. 

§ 6 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

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

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, 
celami i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania 
i zaspakajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; 
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6) prawo zgłaszania kandydatury nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 
Samorządu po uzyskaniu zgody tego nauczyciela; 

7)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę szkolnego rzecznika praw 
ucznia. 

§ 7 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY  

ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI 

1. Wszystkie organy szkoły działają i podejmują decyzje w granicach kompetencji 
określonych ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły. 

2. Mają możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, wymianę 
bieżących informacji o pracy organów szkoły w danej sprawie, nie naruszając 
kompetencji organu uprawnionego. 

3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów, w celu wymiany informacji i poglądów. 

4.  Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są 
w drodze dyskusji i negocjacji. 
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ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 8 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie 
rozporządzenia Ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie ramowych planów 
nauczania oraz wytycznych do organizacji organu prowadzącego szkołę. 

§ 9 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 
roku szkolnego. 

§ 10 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnych 
z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu 
programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. 

2. Liczbę oddziałów na poziomie danej klasy oraz liczbę uczniów w poszczególnych 
oddziałach ustala corocznie Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, uwzględniając sytuację lokalową szkoły. Przeciętna liczba uczniów 
w oddziale powinna być zgodna ze standardami określonymi przez organ 
prowadzący. 

3. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych 
warunków nauki i bezpieczeństwa. Podziału na grupy dokonuje Dyrektor 
po uwzględnieniu wytycznych organu prowadzącego do organizacji, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw edukacji, w sprawie ramowych 
planów nauczania. 

4. Zajęcia z przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka, technika, języki obce 
prowadzone są w grupach zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do 
spraw edukacji. 

5. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno - wyrównawczych powinna wynosić od 8 do 
12 uczniów – o ile wytyczne organu prowadzącego do organizacji roku szkolnego 
nie stanowią inaczej. 

6. Liczba uczestników zajęć kompensacyjno - korekcyjnych (reedukacyjnych) 
powinna wynosić 3 do 5 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
organu prowadzącego, możliwe jest prowadzenie indywidualnych zajęć 
reedukacyjnych. 



 
-  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY  - 

 

 

- 15 - 

 

7. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 
12 osób. 

§ 11 

Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane także z dochodów własnych i funduszy 
Rady Rodziców. 

§ 12 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych 
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora 
szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na zajęcia 
zintegrowane w szkolnym planie nauczania; rozkład dzienny zajęć ustala 
nauczyciel. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, 
prowadzone w formie nauczania zintegrowanego, blokowego 
i klasowo-lekcyjnego: 

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut; dopuszcza się prowadzenie zajęć 
edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 
trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć; 

2) przerwy śródlekcyjne ustala Dyrektor, w zależności od potrzeb i warunków 
szkoły. Są w zasadzie 10 minutowe, a przerwy obiadowe 20 minutowe; 

3) w szczególnych przypadkach godzina lekcyjna może być decyzją Dyrektora 
skrócona do 30 minut (po uprzednim powiadomieniu rodziców uczniów). 

4. Niektóre zajęcia obowiązkowe i dodatkowe mogą być prowadzone poza systemem 
klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, 
międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów 
(np. „zielona szkoła”). 

5. Na terenie szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, mogą być tworzone 
klasy terapeutyczne, wyrównawcze, integracyjne, specjalne, dwujęzyczne 
i sportowe: 

1) decyzję w sprawie organizowania takich oddziałów podejmuje Dyrektor 
szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz 
organem prowadzącym szkołę; 

2) zasady kwalifikacji uczniów do tych klas regulują odrębne przepisy. 

§ 13 

1. Uroczystości szkolne stanowią ważny element pracy dydaktyczno-wychowawczej 
szkoły. Stałe uroczystości szkolne to:  

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 
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b) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

c) dzień Edukacji Narodowej (14 października), 

d) święto odzyskania Niepodległości Polski, 

e) mikołajki, Wigilia Bożego Narodzenia (do decyzji wychowawców klas), 

f) Międzynarodowy Dzień Poezji  i Dzień Wiosny, 

g) święto szkoły, 

h) Dzień Dziecka, Dzień Sportu, 

i) zakończenie roku szkolnego. 

2. W przygotowywanie uroczystości szkolnych powinni być zaangażowani 
nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. 

3. Samorząd Uczniowski oraz zespoły klasowe mogą, za zgodą Dyrektora szkoły, 
organizować własne uroczystości oraz imprezy wewnątrzklasowe 
i międzyklasowe. 

§ 14 

W szkole mogą działać organizacje młodzieżowe takie jak: PTTK, Harcerstwo, UKS 
i inne. 

§ 15 
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

1. W szkole znajduje się biblioteka szkolna służąca realizacji programów nauczania 
i wychowania, edukacji kulturalnej i informatycznej dzieci i młodzieży oraz 
kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. 

2. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia, czytelnia i centrum multimedialne. 

3. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć 
tak, aby możliwy był dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich 
zakończeniu. 

4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły. Zapewnia on 
właściwą obsadę personalną biblioteki, odpowiednio wyposażone pomieszczenia 
i środki finansowe na jej działalność. 

5. Z wypożyczalni, czytelni oraz centrum multimedialnego ma prawo korzystać każdy 
uczeń: 

1) o ile nie koliduje to z uczestnictwem w obowiązkowych zajęciach 
dydaktycznych; 

2) jednocześnie respektując wewnętrzne regulaminy tych miejsc 
(zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora), które dla celów 
wychowawczych nazywa się „Zasadami korzystania…”; 

3) za zgodą i wiedzą opiekunów lub rodziców ucznia. 
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6. Korzystać z wypożyczalni, czytelni i centrum multimedialnego mają prawo 
nauczyciele, rodzice / opiekunowie uczniów oraz pracownicy szkoły 
z uwzględnieniem treści ust. 5 pkt 2. 

 

§ 16 
ŚWIETLICA SZKOLNA 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 
ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki, 
szkoła organizuje świetlicę. 

1) W celu przyjęcia dziecka do świetlicy rodzice dziecka (prawni opiekunowie) 
wypełniają kartę zgłoszenia. 

2) Pierwszeństwo w przyjęciu do grup świetlicowych mają dzieci rodziców 
pracujących, dzieci z rodzin wielodzietnych i niepełnych. Jeżeli liczba dzieci 
przekracza możliwości szkoły, pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie 
klas 0-3. 

3) Organizację i zasady działania świetlicy określa jej regulamin. 

2. Za kontrolę obecności dzieci w świetlicy, zasady organizacji pracy 
i bezpieczeństwo uczniów i pracowników odpowiada kierownik świetlicy. 

3. Zajęcia w świetlicy odbywają się na podstawie planu pracy świetlicy. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których 
liczebność jest dostosowana do charakteru prowadzonych zajęć oraz bieżącej 
organizacji pracy świetlicy. 

5. Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do 18.00. W zajęciach ma prawo brać udział 
każdy uczeń. 

6. Uczniowie i pracownicy korzystają ze stołówki przedszkolnej, której finansowanie 
uregulowane jest odrębnymi przepisami. 

7. Uczniowie i wychowankowie w czasie wolnym od zajęć mogą korzystać z zajęć 
sportowych organizowanych w sali gimnastycznej i w świetlicy. 

8. Tryb przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej zawarto w jej regulaminie. 

§ 17 
KLASA „0” 

1. W szkole działa oddział przedszkolny realizujący program wychowania 
przedszkolnego zawierający treści podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego nauczania i wychowania dla dzieci sześcioletnich 

2. Wobec rodziców pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu 
wczesnej interwencji specjalistycznej oraz przeprowadza w roku szkolnym 
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poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie nauki 
w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka; 

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami zakres realizowanych zadań.  

3. Na życzenie rodziców szkoła organizuje dla dzieci z klasy „0” trzy posiłki dziennie. 

4. Dzieci mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. 
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ROZDZIAŁ V 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 18 

Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz podczas 
zajęć organizowanych poza szkołą. 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć lekcyjnych odpowiada prowadzący je 
nauczyciel. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych odpowiadają 
nauczyciele wyznaczeni zgodnie z planem dyżurów. 

3. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia przed każdymi zajęciami (w szkole czy 
w terenie), czy warunki nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia i życia uczniów. 
Dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłoczne zgłosić 
kierownictwu szkoły. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do kontroli obecności uczniów na każdej lekcji 
i reagowania na nagłe opuszczenie sali lekcyjnej/szkoły przez ucznia. 

5. Uczniowie nie uczęszczający na religię / etykę lub zajęcia wychowania do życia 
w rodzinie, (jeśli wypadają w trakcie planu lekcji), pozostają pod opieką szkoły – 
w świetlicy. 

6. Podczas organizowanych przez szkołę wyjść do kina, teatru itp., opiekę nad 
uczniami sprawuje wychowawca przy współpracy rodziców uczniów. 

7. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek, biwaków i innych wyjazdów sprawuje 
wychowawca klasy lub inny wyznaczony przez Dyrektora szkoły nauczyciel oraz 
rodzice. Ilość opiekunów określają odrębne przepisy. 

8. Nauczyciel ma obowiązek pisemnego zgłoszenia każdego wyjścia (wyjazdu) 
z klasą poza teren szkoły. 

9. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia „karty 
wycieczki”. 

10. Postępowanie nauczyciela w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, pożaru 
i akcji ewakuacyjnej określają odrębne przepisy. 

11. Uczniowie mogą spędzać przerwy międzylekcyjne na powietrzu, o ile jest 
to możliwe ze względu na pogodę oraz zapewnienie im bezpiecznego pobytu na 
terenach zewnętrznych szkoły, pod opieką nauczycieli. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu 
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i wykonywać czynności związane 
z przeprowadzaniem tego sprawdzianu w ramach swoich czynności i zajęć. 
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13. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności 
zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w statucie szkoły. 

§ 19 

1. Dla realizacji zadań statutowych w szkole zatrudnia się nauczycieli. 
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy (zgodnie z art. 6 KN) oraz 
bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Szczegółowy zakres zadań 
i uprawnień określa Dyrektor szkoły. 

2. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

1) pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl 
nauczania I –III lub IV – VI; 

2) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, Dyrektor może na pisemną 
prośbę rodziców, uczniów, nauczyciela lub z własnej inicjatywy dokonać 
zmiany wychowawcy. 

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
a w szczególności: tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 
przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie oraz rozwijanie 
umiejętności komunikacji i współpracy w grupie. 

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa powyżej winien: 

a) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

b) opracować na podstawie programu wychowawczego szkoły program 
wychowawczy klasy, 

c) współpracować z rodzicami włączając ich do rozwiązywania 
problemów wychowawczych, 

d) współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno –
 pedagogiczną, 

e) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków, 

f) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, 

g) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się 
i rozwijania zainteresowań, kształtować właściwe stosunki pomiędzy 
uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby 
ludzkiej, 

h) utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach 
postępów w nauce i zachowaniu ucznia, 

i) powiadamiać o przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie w terminie 
zgodnym z ustaleniami WZO, 

j) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 
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5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej 
i metodycznej ze strony Dyrektora, pedagoga szkolnego i poradni 
specjalistycznych. 

§ 20 

Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych, grupy przedmiotów 
pokrewnych, wychowawcy klas i nauczyciele uczący daną klasę, mogą tworzyć 
zespoły: 

1)  pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący; 

2)  do zadań zespołu należy : 

a) wybór i modyfikacja programów nauczania oraz współdziałanie w ich 
realizacji, 

b) opracowanie kryteriów oceniania przedmiotowego uczniów oraz 
sposobów badania osiągnięć i stymulowanie rozwoju, 

c) analizowanie treści przygotowanych w szkole, własnych programów 
nauczania, 

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. 

§ 21 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze. 
Zakres obowiązków wicedyrektora i innych osób pełniących funkcje kierownicze 
ustala Dyrektor. 

2. Wicedyrektor szkoły zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności. 

3. Ustala się następujący zakres kompetencji wicedyrektora: 

1) przygotowuje tygodniowy plan zajęć obowiązkowych i dodatkowych; 

2) sporządza plan dyżurów nauczycielskich; 

3) odpowiada za kalendarz i organizację imprez szkolnych; 

4) przygotowuje projekty ocen pracy nadzorowanych nauczycieli wskazanych 
przez Dyrektora; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny nad powierzonymi oddziałami i opracowuje 
materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia 
i wychowania; 

6) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora. 

4. Kierownik świetlicy zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin. 

5. Ustala się następujący zakres kompetencji kierownika świetlicy: 

1) przygotowuje projekt organizacji świetlicy; 

2) dokonuje naboru dzieci; 

3) dokonuje podziału na grupy wychowawcze; 
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4) sprawuje nadzór pedagogiczny nad całością pracy świetlicy; 

5) inspiruje działalność innowacyjną nauczycieli; 

6) jest odpowiedzialny za organizację obiadów w szkole (listę korzystających 
otrzymuje od intendentki); 

7) opracowuje materiały analityczne oraz raporty dotyczące efektów 
prowadzonej pracy; 

8) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora i wicedyrektora 
szkoły; 

9) kieruje placówką podczas nieobecności Dyrektora i wicedyrektora szkoły; 

10) przygotowuje projekty dokumentów regulujących pracę świetlicy. 

§ 22 

1. Szkoła może zatrudniać nauczycieli na specjalistycznych stanowiskach pracy 
takich jak: pedagog szkolny, psycholog, pedagog – terapeuta (reedukator) 
i logopeda. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) troska o przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach 
dziecka; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie 
przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

3) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio 
do rozpoznanych potrzeb; 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu 
profilaktycznego; 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz 
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów 
kształcenia i zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony 
doradca zawodowy; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Do zadań psychologa należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron 
ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 
określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
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w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec 
uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia 
i zawodu; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 
wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych 
zespołów programowo-zadaniowych w działaniach wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego. 

4. Do zadań pedagoga-terapeuty/reedukatora należy: 

1) współpraca z pedagogiem/psychologiem, nauczycielami i rodzicami 
w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów dysfunkcji; 

2) kwalifikowanie uczniów do zajęć indywidualnych; 

3) składanie wniosku do Dyrektora o kontynuację bądź zakończenie pomocy 
specjalistycznej danemu dziecku; 

4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej - dzienników zajęć i teczek prac 
dzieci; 

5) tworzenie specjalistycznego warsztatu pracy. 

5. Do zadań logopedy należy:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu określenia stanu mowy 
uczniów, w tym mowy głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – 
organizowanie pomocy logopedycznej; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, 
u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu 
i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami 
prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracy z najbliższym 
środowiskiem ucznia; 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, 
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu 
profilaktycznego; 

8) gromadzenie pomocy niezbędnych do prowadzenia terapii; 
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9) dokumentacja podejmowanych zabiegów terapeutycznych – karty badań, 
dzienniki zajęć, zeszyty pracy uczniów. 

§ 23 

Opiekę nad biblioteką sprawują nauczyciele – bibliotekarze, do których zadań należy: 

1) gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i konserwacja materiałów 
bibliotecznych; 

2) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie pomocy fachowej przy 
ich wykorzystywaniu oraz informowanie o zawartości zbiorów; 

3) wyrabianie kultury czytelniczej wśród uczniów, propagowanie czytelnictwa 
za pomocą różnych form, np. gazetek, wystawek, konkursów czytelniczych; 

4) sporządzanie informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas; 

5) współudział w realizacji ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza 
i medialna” wg form i metod wybranych i opracowanych przez nich, 
a zaopiniowanych pozytywnie przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora; 

6) udostępnianie sprzętu i oprogramowania w centrum multimedialnym; 

7) sporządzanie i udostępnianie wykazu ciekawych stron internetowych 
z poszczególnych przedmiotów; 

8) pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu lekcji przedmiotowych 
z wykorzystaniem komputerów i sprzętu multimedialnego; 

9) współpraca z nauczycielami w wyszukiwaniu, opracowywaniu 
i przetwarzaniu informacji wykorzystywanych w czasie zajęć 
dydaktycznych; 

10) opracowanie regulaminu korzystania z wypożyczalni, czytelni i centrum 
multimedialnego. 

§ 24 

W szkole jest powołany koordynator do spraw bezpieczeństwa, do którego zadań 
należy: 

1) integracja działań wszystkich podmiotów szkolnych; 

2) współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie bezpieczeństwa; 

3) podejmowanie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie wszelkim 
formom przemocy; 

4) inicjowanie i ustalanie wspólnych działań wszystkich pracowników szkoły 
w celu poprawy bezpieczeństwa; 

5) zgłaszanie wniosków dotyczących nawiązania współpracy z lokalnymi 
instytucjami w celu tworzenia koalicji na rzecz bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży. 

§ 25 

W szkole funkcjonuje gabinet medyczny. 
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1. Gabinet ten służy przede wszystkim jako miejsce udzielania pierwszej pomocy 
uczniom i pracownikom szkoły. 

2. W gabinecie pomocy udziela pielęgniarka zatrudniona przez szkołę za 
pośrednictwem Medycyny Rodzinnej lub innej firmy. 

3. Okresowo odbywają się również badania – przeglądy lekarskie na zasadach 
określonych przez odrębne przepisy. 

§ 26 

1. W szkole zatrudnia się pracowników nie będących nauczycielami. Pracownicy 
mają prawo: 

1) korzystać ze wszystkich praw członka szkolnej społeczności; 

2) otrzymywać od Dyrektora szkoły swój przydział czynności; 

3) zgłaszać do Dyrektora wnioski dotyczące wszystkich ważnych dla szkoły 
spraw; 

4) za bardzo dobrą pracę otrzymywać nagrodę Dyrektora szkoły. 

2. Pracownicy nie będący nauczycielami mają obowiązek: 

1) przestrzegać praw innych członków szkolnej społeczności; 

2) rzetelnie wykonywać przydzielone im obowiązki, przestrzegając przepisów, 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

3) zapewnić bezpieczeństwo uczniom poprzez aktywne pełnienie dyżurów 
w czasie przerw i przeciwdziałanie agresji; 

4) szczegółowy zakres obowiązków dla każdego stanowiska pracy 
przygotowuje Dyrektor szkoły. 
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ROZDZIAŁ VI 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 27 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. art. 22 ustęp 2 p. 4 oraz 
Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83,poz.562 – zmiany: 
Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906; Dz. U z 2008 r. Nr 3 poz. 9; Dz. U. z 2008 r. Nr 178 
poz. 1097;Dz. U. z 2009 r. Nr 58 poz. 475; Dz. U. z 2009 r. Nr 83 poz. 694; Dz. U. z 
2009 r. Nr 141 poz. 1150; Dz. U. z 2010 r. Nr 156 poz. 1046) ustala się system 
oceniania szkolnego. 

§ 28 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z postawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.  
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych zawartych w statucie pod nazwą „prawa 
i obowiązki ucznia” 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom informacji 
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 
uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno - wychowawczej. 

3. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają 
uczniów z przedmiotowymi zasadami oceniania (PZO), a wychowawcy 
z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (WZO). 
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Na pierwszych zebraniach wychowawcy klas zapoznają rodziców (prawnych 
opiekunów) ucznia z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Rodzice (prawni 
opiekunowie) potwierdzają zapoznanie się z WZO podpisami. 

 
 
W szkole ustalono następujący sposób informowania uczniów i rodziców: 

1) o wymaganiach edukacyjnych – informują nauczyciele przedmiotu 
na początku każdego roku szkolnego / semestru, uczniowie zapisują 
wymagania w zeszytach przedmiotowych; 

2) o sposobach sprawdzania osiągnięć – liczbę sprawdzianów i odpowiedzi 
ucznia określa nauczyciel przedmiotu; 

3) o warunkach i trybie poprawiania przewidywanej semestralnej / rocznej 
oceny klasyfikacyjnej – możliwość poprawy oceny ustala nauczyciel 
w przedmiotowych zasadach oceniania (PZO); 

4) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

5) o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

6) o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

4. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne i inne prace kontrolne są udostępniane 
uczniowi. Rodzice mają wgląd do prac w czasie zebrań. 

7. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej / niepublicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej / niepublicznej poradni 
specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy 
rozumieć  trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie 
intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących 
systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 
dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – 
percepcyjnego. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, 
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciel w szczególności bierze pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii 
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o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 
opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką  dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

1) W przypadku ucznia, o który mowa w ust. 10, posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, 
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie 
tego orzeczenia. 

11. W wymienionych przypadkach zwolnień, w dokumentacji przebiegu nauczania, 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

12. O postępach i trudnościach dzieci w nauce rodzice dowiadują się od nauczycieli 
w trakcie spotkań, które odbywają się wg następującej koncepcji 
organizacyjno - wychowawczej: 

1) spotkania odbywają się w zasadzie w każdą pierwszą (lub w miarę potrzeb 
w inną) środę miesiąca o godzinie 17.00 lub 18.00; 

2) dokładny terminarz spotkań z rodzicami podawany jest na pierwszym 
w nowym roku szkolnym zebraniu: 

a) wrzesień – zebranie organizacyjne, 

b) październik – spotkanie „przy stolikach”, 

c) listopad – arkusze postępów z ocenami cząstkowymi, 

d) grudzień (4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną) - arkusze postępów 
z ocenami cząstkowymi i propozycjami ocen semestralnych, 

e) ostatnia środa przed feriami zimowymi – podsumowanie I semestru 
(semestralne oceny z przedmiotów i zachowania), 

f) koniec marca – spotkanie „przy stolikach”, 

g) kwiecień - arkusze postępów z ocenami cząstkowymi 
i przewidywanymi ocenami niedostatecznymi, 

h) koniec maja (2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną) - arkusze 
postępów z ocenami cząstkowymi i propozycjami ocen rocznych. 

§ 29 
OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE 

OCENIANIE BIEŻĄCE, KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
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nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od września 
do ostatniego piątku przed feriami zimowymi, drugi semestr trwa od pierwszego 
poniedziałku po feriach zimowych do 31 sierpnia. Klasyfikowanie uczniów 
śródroczne (po pierwszym semestrze) odbywa się na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem ferii zimowych. Roczne klasyfikowanie / promowanie odbywa się na 
dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

3. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne są ocenami opisowymi. Roczna 
opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 
edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4. Począwszy od klasy czwartej obowiązują przedmiotowe zasady oceniania (PZO). 
Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań 
na poszczególne oceny – stopnie szkolne, wynikające z realizowanego przez 
niego programu nauczania i poinformowanie o nich uczniów na początku roku 
szkolnego. Kopie tych wymagań winny zostać złożone u Dyrektora szkoły. 

5. W ocenianiu bieżącym należy przestrzegać następujących ustaleń: 

1) ocenianie ucznia powinno odbywać się regularnie z uwzględnieniem 
różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności; 

2) w tygodniu mogą być przeprowadzone maksymalnie trzy prace klasowe 
(nie dotyczy sprawdzianów z wychowania fizycznego), które powinny być 
sprawdzone i oddane uczniom w ciągu dwóch tygodni; 

3) kartkówki z bieżącego materiału i odpowiedzi ustne nie są zapowiadane 
i mogą odbyć się na każdej lekcji; 

4) nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o terminie pracy klasowej 
przynajmniej na tydzień przed wyznaczoną datą i wpisać go do dziennika; 

5) na okres ferii oraz przerw świątecznych nie należy zadawać prac 
domowych; 

6) w ciągu semestru uczeń powinien uzyskać co najmniej 3 oceny cząstkowe; 

7) w razie nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek w ciągu dwóch 
tygodni, licząc od dnia powrotu do szkoły, zaliczyć materiał objęty 
sprawdzianem w formie ustalonej przez nauczyciela; 

8) w przypadku nieprzystąpienia przez ucznia do ustalonej zgodnie z pkt 7 
procedury oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym, jednak 
wyłącznie w toku zajęć lekcyjnych, sprawdzić, czy uczeń opanował dane 
treści nauczania czy umiejętności; nieprzystąpienie do tego sprawdzianu 
jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej; 

9) uczniowie nie muszą mieć jednakowej liczby ocen w semestrze; 
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10) ostatnie sprawdziany w semestrze mogą się odbyć na dwa tygodnie przed 
radą klasyfikacyjną. 

 

§ 30 

1. Ocenianie odbywa się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący - 6 (cel) 

b) stopień bardzo dobry - 5 (bdb) 

c) stopień dobry - 4 (db) 

d) stopień dostateczny - 3 (dst) 

e) stopień dopuszczający- 2 (dop) 

f) stopień niedostateczny - 1 (ndst) 

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się wystawianie ocen: 2-, 2+,3-,3+, 4-, 4+,5-, 5+. 

2. Ocena semestralna nie musi być średnią arytmetyczną zdobytych przez ucznia 
ocen cząstkowych. 

3. Ustala się następujące kryteria ocen: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania 
przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne 
uzdolnienia lub 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 
danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także 
zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu 
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne 
porównywalne osiągnięcia. 

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 
nauczania w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 
samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania 
zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości określone programem nauczania w danej 
klasie, na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 
programowej, 
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b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 
typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania 
w danej klasie, na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych 
w podstawie programowej, 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 
o średnim stopniu trudności. 

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie 
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy 
z tego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim 
stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela. 

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki 
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 
wiedzy z tego przedmiotu, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności. 

§ 31 

1. Na dwa tygodnie przed śródroczną / roczną radą klasyfikacyjną wychowawcy klas 
i nauczyciele przedmiotów są zobowiązani poinformować w formie pisemnej 
ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach 
śródrocznych / rocznych – obowiązuje druk „Arkusz postępów ucznia”. 

2. Śródroczne / roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć obowiązkowych i dodatkowych 
ustalają nauczyciele prowadzący. Ocenę zachowania ustala wychowawca tak, jak 
przy klasyfikacji rocznej. 

3. Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 
oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Jest to ocena opisowa. 

4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

5. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 
Pedagogicznej  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 
wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców 
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o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 
w terminie 2 tygodni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w formie pisemnej, 
w „Arkuszu postępów ucznia”. 

6. O przewidywanej śródrocznej / rocznej ocenie niedostatecznej rodzice  (prawni 
opiekunowie) są informowani 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną; jeżeli rodzice 
ucznia zagrożonego oceną niedostateczną nie skontaktuje się osobiście 
z wychowawcą klasy w terminie do 3 tygodni przed radą klasyfikacyjną, są 
informowani o zagrożeniu listem poleconym. 

7. Oceny z zajęć obowiązkowych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 
zajęcia, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli uczących daną klasę, uczniów tej klasy oraz ocenianego. Opinie są 
pisemne i są analizowane na spotkaniach wychowawczych nauczycieli zespołu 
klas IV-VI, a gromadzone i przechowywane przez wychowawcę. 

8. Oceny z zajęć dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 
zajęcia. Roczne oceny z zajęć dodatkowych, religii lub etyki są wliczane 
do średniej ocen. Oceny z tych zajęć nie mają wpływu na promocję ucznia ani na 
ukończenie szkoły. 

9. Ocenę roczną o jeden stopień podnoszą nagrody uzyskane przez ucznia 
w konkursach dzielnicowych i warszawskich. 

10. Szkoła wspomaga ucznia w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach 
proponując: 

1) odrabianie lekcji w szkole, pod okiem wychowawców świetlicy; 

2) konsultacje z nauczycielami przedmiotów; 

3) indywidualną pracę z wychowawcą; 

4) zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne (reedukacyjne). 

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna 
z zastrzeżeniem § 19 Rozporządzenia MEN – zastrzeżenie co do trybu ustalania 
oceny. 

12. Ustalona przez nauczyciela, albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 19 
i § 21 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

§ 32 
ZACHOWANIE 

1. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 
opisowymi. 
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2. W klasach IV – VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się 
w skali: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne. 

3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności kategorie: 

1) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie 
szacunku innym; 

2) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

6) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

4. W szkole obowiązują następujące kryteria zachowania: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje wysoką kulturę osobistą, odnosi się z szacunkiem 
do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły oraz innych osób, 

b) zachowuje normy i zasady obowiązujące w szkole. Reprezentuje 
szkołę na zewnątrz, bierze udział w różnych konkursach i zawodach 
sportowych, 

c) potrafi rozpoznać niebezpieczną sytuację, dostrzec jej skutki 
i przeciwdziałać, 

d) przestrzega kultury wypowiadania się. Używa zwrotów 
grzecznościowych, 

e) wykazuje się własną inicjatywą przy organizowaniu imprez klasowych 
i szkolnych, 

f) jest zawsze punktualny i przygotowany do zajęć, 

g) nosi odpowiedni strój i ma odpowiednie obuwie na zmianę, 

h) zawsze staje w obronie innych na terenie szkoły i poza nią, 

i) wykazuje się pomysłowością w organizowaniu bezpiecznych zabaw 
podczas przerw i dba o porządek, 

j) zawsze dobrze funkcjonuje w każdej grupie i innych motywuje 
do dobrej pracy, 
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k) zawsze szanuje swoją i cudzą własność i kulturalnie reaguje na fakt 
łamania tej zasady. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje wysoką kulturę osobistą, odnosi się z szacunkiem 
do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły oraz innych osób, 

b) zachowuje normy i zasady obowiązujące w szkole. Reprezentuje 
szkołę na zewnątrz, bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

c) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, 

d) przestrzega kultury wypowiadania się. Używa zwrotów 
grzecznościowych, 

e) bierze udział w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, 

f) jest punktualny i przygotowany do zajęć, 

g) nosi odpowiedni strój i ma odpowiednie obuwie na zmianę,  

h) staje w obronie innych, 

i) dba o porządek na terenie szkoły, swoje miejsce pracy zostawia 
czyste, 

j) dobrze funkcjonuje w każdej grupie i innych motywuje do dobrej pracy, 

k) zawsze szanuje swoją i cudzą własność. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) kulturalnie i z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, kolegów, 
pracowników szkoły oraz innych osób, 

b) zachowuje normy i zasady obowiązujące w szkole. Reprezentuje 
szkołę na polecenie nauczyciela, 

c) jest zgodny, nie powoduje kłótni, 

d) przestrzega kultury wypowiadania się. Używa zwrotów 
grzecznościowych, 

e) pomaga w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych na polecenie 
nauczyciela, 

f) jest przygotowany do zajęć, 

g) nosi odpowiedni strój i ma odpowiednie obuwie na zmianę, 

h) staje w obronie słabszych, 

i) dba o porządek na terenie szkoły, swoje miejsce pracy zostawia 
czyste, 

j) dobrze funkcjonuje w każdej grupie, wywiązuje się z przydzielonych 
zadań, 

k) szanuje swoją i cudzą własność. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
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a) kulturalnie odnosi się do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły 
oraz innych osób, 

b) zachowuje podstawowe normy i zasady obowiązujące w szkole, 

c) stara się unikać konfliktów i nie obrażać innych, 

d) przestrzega kultury wypowiadania się. Używa zwrotów 
grzecznościowych, 

e) bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych, 

f) sporadycznie spóźnia się na lekcje i zdarza mu się być 
nieprzygotowanym do zajęć, 

g) nosi odpowiedni strój i zwykle ma odpowiednie obuwie na zmianę, 

h) odpowiednio reaguje w sytuacjach konfliktowych, 

i) zachowuje porządek na polecenie nauczyciela, 

j) umie dostosować się do wymagań grupy, 

k) nie niszczy celowo swojej i cudzej własności. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) niekulturalnie, lekceważąco odnosi się do nauczycieli, kolegów, 
pracowników szkoły oraz innych osób, 

b) narusza podstawowe normy i zasady obowiązujące w szkole, 

c) uczestniczy w konfliktach z rówieśnikami, 

d) używa niecenzuralnych słów i nie przestrzega kultury wypowiadania 
się, 

e) przeszkadza innym uczestniczyć w imprezach klasowych i szkolnych, 

f) opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, spóźnia się na lekcje i jest 
nieprzygotowany, 

g) nosi nieodpowiedni strój i często nie zmienia obuwia  

h) swoim zachowaniem negatywnie wpływa na rówieśników, 

i) nie dba o porządek  w miejscu nauki ani o sprzęt szkolny, 

j) nie wykonuje pracy powierzonej grupie, utrudnia pracę innym, 

k) niszczy cudzą własność. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) obraźliwie i lekceważąco zwraca się do nauczycieli, kolegów, 
pracowników szkoły oraz innych osób, 

b) narusza normy i zasady obowiązujące w szkole i swoim zachowaniem 
negatywnie wpływa na wizerunek szkoły, 

c) prowokuje konflikty i w nich uczestniczy, popada w konflikt z prawem, 

d) nagminnie używa niecenzuralnych słów, nie przestrzega kultury 
wypowiadania się, 
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e) przeszkadza innym uczestniczyć w imprezach klasowych i szkolnych, 

f) nagminnie spóźnia się na lekcje i jest do nich nieprzygotowany. 
Często zdarza mu się nieusprawiedliwiona nieobecność, 

g) nosi nieodpowiedni strój i nie zmienia obuwia, 

h) swoją postawą zachęca innych do negatywnego zachowania, 

i) nie dba o porządek w miejscu nauki, niszczy sprzęt szkolny, 

j) utrudnia, a nawet uniemożliwia wykonanie zadań innym, 

k) umyślnie niszczy cudzą własność. 

 

5. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

1) Uczeń, który otrzymał propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 
niezgodną z jego oczekiwaniami, ma możliwość uzyskania oceny o jeden 
stopień wyższej, jeżeli spełni następujące warunki: 

a) w ciągu pięciu dni od otrzymania propozycji oceny zgłosi wychowawcy  
klasy chęć poprawy oceny i złoży u niego  pisemną prośbę 
o umożliwienie poprawy oceny zachowania, 

b) do końca roku szkolnego uczeń będzie wyróżniał się wysoką kulturą 
osobistą, wykaże się widoczną aktywnością i działalnością na rzecz 
klasy i szkoły, nie będzie miał żadnych godzin nieusprawiedliwionych 
i spóźnień. 

6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Jest ona syntezą oceny zespołu 
nauczycieli uczących daną klasę, zespołu uczniowskiego i samooceny ucznia. 
Wychowawca dokumentuje procedurę na obowiązującym w szkole „Arkuszu 
postępów ucznia”. Z tak ustaloną oceną wychowawca zapoznaje ucznia, a rodzice 
potwierdzają znajomość oceny własnoręcznym podpisem. O ustalonej ocenie 
informuje rodziców ucznia wychowawca. 

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

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co 
najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

10. uchylony 

11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna z zastrzeżeniem §19 Rozporządzenia MEN, tj. zgłoszenie przez 
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rodziców w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
niezgodności z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

§ 33 
EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach, 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki lub 
spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 
w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu, 

c) pytania (ćwiczenia i zadania praktyczne) egzaminacyjne, 

d) wynik i stopień z egzaminu ustalony przez komisję. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego 
rodziców (prawnych opiekunów) złożoną u Dyrektora szkoły. 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). 

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia 
liczbę zajęć, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
Termin egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć 
dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze 
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

10. Rada Pedagogiczna szkoły na posiedzeniu plenarnym zatwierdza ostateczne 
wyniki klasyfikacji. 
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11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”. 

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 
planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne 
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

14. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.  

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

16. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych 
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.  

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

§ 34 
ZASTRZEŻENIA DO ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie nie później niż do 7 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgłosić na piśmie do Dyrektora szkoły 
zastrzeżenia, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub roczna 
(semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z trybem 
ustalania tej oceny. Zgodność z przepisami prawa bada Dyrektor szkoły. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub roczna 
(semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 
powołuje komisję w składzie: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor lub 
nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole – jako 
przewodniczący, wychowawca klasy, pedagog, jeżeli jest zatrudniony 
w szkole, psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, przedstawiciel 
Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców, 
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2) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący stanowisko 
kierownicze w szkole – jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący 
zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego 
samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor 
szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego, z zachowaniem 
przepisów szczegółowych rozporządzenia. Komisja w przypadku rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz 
ustala ocenę z danych zajęć. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 
z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 
z zastrzeżeniem § 21 ust.1 Rozporządzenia MEN. 

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

1) w przypadku rocznej / semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania, pytania sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się 
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, 
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.  
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8. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

§ 35 
PROMOCJA 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić 
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek 
wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia. 

2. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne 
wyższe od oceny niedostatecznej. 

3. Uczniowie – laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

4. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 
dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
z wyróżnieniem. 

5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 
opiekunów), rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 
szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również ciągu roku szkolnego. 

§ 36 
EGZAMIN POPRAWKOWY 

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. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego 
rodziców ( prawnych opiekunów) złożoną u Dyrektora szkoły. 

2. uchylony 

3. 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. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy 
przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 



 
-  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY  - 

 

 

- 41 - 

 

5. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin poprawkowy. 
W skład komisji wchodzą: Dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji, 
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, nauczyciel 
prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 
egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu. Do protokołu dołącza się 
pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnej odpowiedzi. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do 
końca września. 

8. Termin zgłaszania zastrzeżeń do trybu przeprowadzonego egzaminu wynosi 5 dni 
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 zgodne 
ze szkolnym planem nauczania, realizowanym w klasie programowo wyższej. 

§ 37 
TRYB WYSTAWIANIA OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I TRYB UZYSKIWANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ 

PRZEWIDYWANA 

1. Ocenę z zajęć edukacyjnych (z danego przedmiotu) wystawia nauczyciel uczący 
po rozpoznaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 
programowej. 

2. Zasady dokonywania oceny wiedzy i umiejętności uczniów określają 
Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

3. O procedurze wystawiania ocen z zajęć edukacyjnych i trybie uzyskiwania oceny 
wyższej niż przewidywana uczniowie i rodzice powiadamiani są na początku roku 
szkolnego w następujący sposób:  

1) Na pierwszej lekcji (organizacyjnej) z każdego przedmiotu nauczyciele 
zapoznają uczniów z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania; 

2) Na pierwszym zebraniu (wrzesień) rodzice informowani są przez 
wychowawcę klasy o zasadach oceniania zawartych w Wewnątrzszkolnych 
Zasadach Oceniania. 
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4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów określają w Przedmiotowych Zasadach 
Oceniania możliwość poprawy oceny. 

5. Na dwa tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) 
o przewidywanej ocenie rocznej (semestralnej) na piśmie (Arkusz postępów 
ucznia). 

6. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące 
wystawionej oceny rocznej (semestralnej) tylko w przypadku, gdy ocena ta została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa i procedurami. 

7. W/w zastrzeżenia uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) składają na piśmie 
z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły w terminie do siedmiu dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Dyrektor Szkoły rozpatruje zastrzeżenia i postępuje zgodnie z § 19 rozporządzenia 
MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Sprawdzian 
przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

§ 38 
UKOŃCZENIE SZKOŁY 

1. Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe 
od oceny niedostatecznej; 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego (z uwzględnieniem 
jak poniżej). 

2. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych 
sprawdzianem są zwolnienie ze sprawdzianu. 

3. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. 

4. Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
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ROZDZIAŁ VII 
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA I EKSPERYMENTALNA 

§ 39 

1. Szkoła może podejmować działalność innowacyjną i eksperymentalną. 

2. W zakresie tejże działalności obowiązują cele, zasady i procedury zawarte 
w Rozporządzeniu MENiS w sprawie warunków prowadzenia działalności 
innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki 
z dn. 9.04.2002r. (Dz.U.2002/56/506)  
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ROZDZIAŁ VIII 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

§ 40 

1. W szkole organizuje się w zależności od zdiagnozowanych potrzeb uczniów 
i możliwości finansowych następujące formy działalności dodatkowej 
zamieszczone w arkuszu organizacyjnym: 

1) dodatkowe zajęcia edukacyjne (fakultatywne); 

2) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i korekcyjno - kompensacyjne 
(reedukacyjne) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce; 

3) zajęcia pozalekcyjne. 

2. Zajęcia uwzględniają w szczególności potrzeby rozwojowe oraz zainteresowania 
dzieci. 

3. Na terenie szkoły, za zgodą Dyrektora, odbywają się zajęcia pozalekcyjne 
opłacane przez rodziców. 

4. Szkoła organizuje naukę religii lub etyki na życzenie rodziców. Warunki i sposób 
realizacji określają odrębne przepisy (Dz.U. 1992/36/155). 

5. Uczniom, którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 
etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny z tych zajęć. 
Rozporządzenie MEN z 13 lipca 2007 §20 ust. 4a i §22 ust. 2a 

6. Pozostałe czynności regulują następujące akty prawne: 

1) Rozporządzenie MENiS z dnia 7stycznia 2003 r. (Dz.U. 2003/11/14) 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
 pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

2) Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz.U. 2002/13/125) 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad; 

3) Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz.U. 2001/135/1516) 
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki; 

4) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. z późniejszymi zmianami o kulturze 
fizycznej. 
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ROZDZIAŁ IX 
FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 

§ 41 

1. Szkoła udziela pomocy i wsparcia uczniom potrzebującym jej z przyczyn 
rozwojowych, rodzinnych lub losowych. W tym celu ściśle współpracuje 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i wolontariuszami. 

2. Prawo wnioskowania o pomoc dla ucznia mają: rodzice, wychowawca, pedagog, 
Dyrektor. 

3. Zasady udzielania wsparcia regulują: 

1) Ustawa o systemie oświaty rozdział 8a, w sprawie warunków, form, trybu 
przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów; 

2) Rozporządzenie RM z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U. 2003/13/133) 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu 
uczniów w 2003 r.; 

3) Rozporządzenie MZ z dnia 25 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003/130/1196) 
w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą; 

4) oraz dokumenty wewnątrzszkolne, w tym regulamin udzielania stypendiów 
naukowych. 

4. Szkoła zapewnia opiekę świetlicy szkolnej od 7.00 do 18.00 

5. Szkoła korzysta z oferty pobliskich świetlic terapeutycznych. 

6. Szkoła tworzy programy własne dla wyrównania szans edukacyjnych dzieci. 

7. Uczniowie objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej. Organizację 
i formy opieki określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

8. Szkoła może organizować w czasie wolnym kolonie, obozy i inne formy 
wypoczynku. Warunki i zasady organizacji określa Minister właściwy do spraw 
edukacji. 

9. W celu zapewnienia właściwego przebiegu zajęć oraz zachowania porządku 
i bezpieczeństwa dzieci w szkole osoby dorosłe mogą wchodzić na teren szkoły 
po okazaniu dokumentu. 

10. Rodzice i opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach obowiązkowych 
i dodatkowych oczekują na nie w szatni, a nie na korytarzach i przed salami, gdzie 
odbywają się zajęcia. 

11. Rodzice i opiekunowie odbierają dzieci po zajęciach z szatni. 
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12. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
uczniowi w przedszkolu i szkole jest zadaniem zespołu składającego się 
z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 
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ROZDZIAŁ X 
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO 

I SPECJALISTYCZNĄ POMOC DZIECIOM I RODZICOM 

§ 42 

1. W realizacji zadań statutowych szkoła współpracuje z instytucjami powołanymi na 
rzecz dziecka i jego rodziny. Są to: poradnie psychologiczno – pedagogiczne 
(publiczne i niepubliczne), poradnie specjalistyczne, sąd dla nieletnich, straż 
miejska, policja, fundacje i stowarzyszenia oraz TPD, OPS, świetlice 
terapeutyczne. 

2. Współpraca ma na celu udzielenie pomocy dziecku i rodzinie, a w szczególności 
służy: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 
ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających 
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i programu profilaktyki, 
o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli 
w tym zakresie; 

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców; 

8) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 
zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 
zakresie; 

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu; 

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

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania 
do indywidualnych potrzeb psychologicznych i edukacyjnych ucznia, 
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych; 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców 
i nauczycieli; 
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14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 
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ROZDZIAŁ XI 
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI 

§ 43 

1. Zasady współpracy szkoły z rodzicami oparte są na partnerstwie, wzajemnym 
poszanowaniu i gotowości do kompromisu oraz rzetelnej realizacji zobowiązań 
przez obie strony. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) swobodnego dostępu do statutu szkoły i szkolnych publikatorów, 
znajdujących się w bibliotece szkolnej; 

2) znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych 
szkoły; 

3) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

4) wnioskowania o zmianę wychowawcy; 

5) usprawiedliwiania nieobecności dzieci; 

6) przekazywania Dyrektorowi i właściwym organom opinii na temat pracy 
szkoły; 

7) wyboru i uczestniczenia w Radzie Rodziców na zasadach i zgodnie 
z procedurami przyjętymi w regulaminie Rady Rodziców. 

3. Rodzice zobowiązani są do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
z wyjątkiem przypadków, w których Dyrektor szkoły zezwolił na spełnianie 
obowiązku poza szkołą; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do 
zajęć szkolnych (w tym zaopatrzenie w zestaw podręczników, zeszytów 
i przyborów); 

4) systematycznego śledzenia postępów dziecka w nauce oraz udzielania 
pomocy wychowawcy w realizowaniu celów dydaktycznych 
i wychowawczych; 

5) kontaktowania się z wychowawcą klasy w trybie doraźnym, jeśli wynika to 
z potrzeb wychowawczych oraz uczestniczenia w zebraniach rodziców; 

6) współpracy z pedagogiem szkolnym i specjalistycznymi poradniami 
w sytuacji tego wymagającej; 

7) zachowania tajemnicy informacji, których publiczne ujawnienie mogłoby 
naruszyć czyjeś dobro osobiste. 

8) Informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły 
podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 
szkolnego. 
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9) Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy 
rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na 
co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole. 

§ 44 

1. Rodzice i nauczyciele realizują program wychowawczy wypracowany w debacie 
społecznej. 

2. Rodzice są zapoznawani z zasadami WZO, promowania i klasyfikowania w czasie 
spotkań wychowawczych. 

3. Spotkania wychowawcze mają charakter aktywnego uczestnictwa (warsztatów) lub 
„spotkań przy stoliku”. 

4. Spotkania z wychowawcami i nauczycielami odbywają się raz w miesiącu, 
w zasadzie w pierwszą (lub w miarę potrzeb inną) środę miesiąca o godzinie 
17.00 lub 18.00. 

5. Zespół wychowawczy uczący daną klasę spotyka się raz w miesiącu, 
by wychowawca mógł dostarczyć rodzicom aktualnej i rzetelnej wiedzy o dziecku. 

6. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu do spraw pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej powołanego przez dyrekcję szkoły. 

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

§ 45 

1. Rodzice uczestniczą w imprezach, wycieczkach, uroczystościach, festynach, 
zielonych szkołach i innych przedsięwzięciach wychowawczych oraz lekcjach. 

2. W trakcie uczestnictwa obowiązują rodziców wszelkie zasady zgodne z przyjętymi 
przez szkołę regulaminami tych imprez. 

§ 46 

1. O postępach w wychowaniu i nauce dzieci rodzice są informowani zgodnie 
z zasadami zawartymi w WZO. 

2. Dla potrzeb rodziców mogą być organizowane przez szkołę specjalistyczne kursy 
np.: dziecko z ADHD, techniki szybkiego uczenia się itp. 

§ 47 

Dla rodziców aktywnie współpracujących ze szkołą przewiduje się nadanie 
i wręczenie w trakcie szkolnej uroczystości zakończenia roku szkolnego, tytułu 
„Przyjaciel Szkoły”. 
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ROZDZIAŁ XII 
PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 155 z dnia 16 października 2007 r. Program 
wychowawczo-profilaktyczny wyłącza się ze statutu jako odrębny dokument. 
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ROZDZIAŁ XIII 
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY 

§ 48 

1. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem 
Uczniowskim może ustalić odznaki i wyróżnienia za różnorodną działalność 
na terenie szkoły, określając warunki ich uzyskania. 

2. Prawo do wnioskowania o przyznanie nagrody, wyróżnienia, odznaki, ma Rada 
Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i nauczyciele. 

3. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać uczniowie indywidualnie, grupy uczniów 
i całe klasy. 

4. Uczniowie mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w różnych 
dziedzinach np. 

1) w nauce – tzw. tytuł prymusa za średnią ocen 5,0 i wyżej z zajęć 
edukacyjnych oraz wzorowe zachowanie; 

2) w sporcie; 

3) w konkursach szkolnych; 

4) za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim; 

5) za 100% frekwencję semestralną i roczną. 

5. Klasa może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) najwyższą średnią ocen semestralnych / rocznych; 

2) najlepsze czytelnictwo; 

3) najlepsze wyniki w sporcie – puchar Dyrektora. 

6. Rada Pedagogiczna określa zachowania, które zasługują 
na wyróżnianie / nagradzanie: 

1) inicjatywa w różnorodnej działalności (w czasie wolnym od zajęć 
lekcyjnych), np. zorganizowanie imprezy; 

2) systematyczna dbałość o klasę lub pracownię; 

3) systematyczna pomoc w bibliotece; 

4) systematyczna dbałość o otoczenie szkoły, zieleń, itp.; 

5) pomoc koleżeńska udzielana systematycznie, np. opieka nad uczniem 
mającym trudności w nauce, niepełnosprawnym, chorym, itp.; 

6) systematyczna pomoc osobom starszym lub niepełnosprawnym spoza 
szkoły; 

7) pozytywny wpływ na kolegów; 
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8) szczególnie wyróżniająca kultura osobista; 

9) zasługi dla ochrony środowiska przyrodniczego; 

10) wyraźne wyniki pracy nad sobą, np. poprawa ocen, zaprzestanie spóźnień, 
opanowanie agresji, negatywnych emocji, itp. 

7. Rodzaje nagród: 

1) pochwała ustna: 

a) bezpośrednia, indywidualna, 

b) przed klasą, 

c) przed całą szkołą; 

2) pochwała pisemna: 

a) pochwała wychowawcy, 

b) pochwała Dyrektora; 

3) dyplom uznania; 

4) list pochwalny do rodziców w imieniu Rady Pedagogicznej; 

5) nagrody książkowe z pamiątkową dedykacją otrzymują wszyscy uczniowie 
klas 0-III na koniec roku; 

6) ufundowanie pomocy służących rozwojowi zainteresowań, np. farby, filmy, 
itp.; 

7) ufundowanie biletów do kina / teatru; 

8) ufundowanie stypendium naukowego. 

8. Nagrody wręcza się uroczyście na forum szkoły lub klasy. 

§ 49 

1. Rada Pedagogiczna może zastosować kary wobec uczniów, którzy nie wywiązują 
się ze swoich statutowych obowiązków. 

2. Prawo do wnioskowania o wymierzenie kary ma Rada Pedagogiczna, Samorząd 
Uczniowski, nauczyciele, wychowawca klasy. 

3. Rada Pedagogiczna określa zachowania wymagające zastosowania środków 
wychowawczych, wewnątrzszkolnych:  

a) pouczenie  

b) rozmowa wychowawcza,  

c) rozmowa wyjaśniająca przed zespołem wychowawczym, na którą 
proszony jest uczeń z rodzicami,  

d) obniżenie oceny zachowania. 

Zachowania, o których mowa to: 

1) niesolidność, nieterminowość, niewywiązywanie się ze zobowiązań; 
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2) nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych : indywidualne, zbiorowe; 

3) nieodpowiedni strój i wygląd, niezgodny z przepisami o jednolitym stroju 
uczniowskim; 

4) brak obuwia szkolnego na zmianę; 

5) używanie telefonu komórkowego niezgodnie z przepisami; 

6) dewastowanie i marnotrawstwo dóbr materialnych; 

7) niszczenie środowiska przyrodniczego; 

8) nieopanowany gniew, agresywne zachowanie; 

9) krzywdzenie innych poprzez bezpośrednie podważanie autorytetu osób 
dorosłych lub opinii członków społeczności szkolnej, w sposób sprzeczny 
z powszechnie przyjętymi normami zachowania; 

10) unikanie odpowiedzialności za popełniane czyny poprzez obarczanie winą 
innych; 

11) kłamstwa, krętactwa; 

12) stosowanie środków odurzających; 

13) rozprowadzanie środków odurzających; 

14) palenie papierosów, picie alkoholu; 

15) kradzież; 

16) stosowanie przemocy fizycznej bądź psychicznej wobec ludzi i zwierząt; 

17) wulgarny sposób bycia, np.: zachowanie, gesty, słownictwo, wygląd, 
wulgaryzowanie uczuć intymnych swoich i cudzych; 

18) brak szacunku dla rodziców i innych osób starszych; 

19) obojętność wobec czynionego zła, np.: brak reakcji na niszczenie, znęcanie 
się, dewastowanie itp.; 

20) czyny podlegające kodeksowi karnemu. 

4. Rodzaje kar: 

1) czasowe pozbawienie prawa do korzystania z rekreacji i gier sportowych 
w czasie przerw; 

2) czasowe ograniczenie swobody poruszania się w budynku szkolnym 
podczas przerw np. zabawa w pobliżu dyżurującego nauczyciela; 

3) czasowe zawieszenie prawa do uczestnictwa w imprezach Samorządu 
Uczniowskiego, zajęciach pozalekcyjnych po podjęciu decyzji wspólnie 
z rodzicami; 

4) ustne upomnienie wychowawcy; 

5) pisemne upomnienie wychowawcy; 

6) pisemna nagana Dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

7) zwrócenie się Dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty i Wychowania 
o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 
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a) wchodzi w kolizję z prawem, demoralizuje innych, 

b) dopuścił się przemocy, spowodował trwały uszczerbek na zdrowiu 
pokrzywdzonego; 

8) czasowe pozbawienie prawa do korzystania z centrum multimedialnego 
w celu rozrywki. 

5. Kara może być anulowana lub ulec zawieszeniu, gdy: 

1) uczeń zmieni swoje postępowanie i naprawi wyrządzone zło; 

2)  uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego. 

6. Uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 2 dni do Dyrektora szkoły, gdy wymierzoną 
mu karę uzna za niezgodną z postanowieniami statutu. 

7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w zespole uczącym daną klasę z udziałem 
pedagoga. Wspólnie podejmuje decyzję w sprawie anulowania bądź utrzymania 
kary. 

8. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu 
kary. 
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ROZDZIAŁ XIV 
REKRUTACJA UCZNIÓW 

§ 50 

1. Szkoła zapewnia miejsce wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym 
a zamieszkałym w obwodzie szkoły. 

2. Na pisemną prośbę rodziców Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie uczniów 
spoza rejonu szkoły, uwzględniając możliwości szkoły. 

3. Szkoła prowadzi zapisy do klasy I dzieci siedmioletnich mieszkających w jej 
obwodzie. Zapisy odbywają się każdego roku w maju. 

4. Listy dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę w klasie I są w sekretariacie 
szkoły do wglądu zainteresowanych rodziców od 20 sierpnia. 

5. Pisemne odwołania rodziców w sprawie przyjęć są rozpatrywane do 31 sierpnia. 

6. Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziału przedszkolnego „0” i klasy I odbywa 
się wg procedur określanych corocznie przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. 
Listy przyjętych umieszczane są na tablicy ogłoszeń wewnątrz szkoły w terminie 
zgodnym z harmonogramem Biura Edukacji. 

7. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które przed dniem 
1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia 
nauki szkolnej. 

8. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor, po zasięgnięciu 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor 
publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, 
po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

10. Do klas programowo wyższych przyjmowane są dzieci na podstawie: 

a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, 

b) uzyskania pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, 

c) świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 
świadectwa wydanego w Polsce. 

11. Szkoła kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego. 

12. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym. 

13. Zgodnie z rozporządzeniami szczegółowymi Ministra właściwego do spraw 
edukacji uczniowie mogą pobierać naukę w indywidualnym toku lub realizować 
indywidualny program nauczania. 



 
-  STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY  - 

 

 

- 57 - 

 

14. Szkoła zapewnia dziecku, na mocy orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, indywidualne nauczanie w domu. 

15. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki na warunkach 
dotyczących obywateli polskich. 

16. Dyrektor szkoły może zwrócić się do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły, gdy ten ma zdiagnozowane zaburzenia, wymagające pobytu 
w specjalistycznej placówce ze względu na bezpieczeństwo własne ucznia 
i bezpieczeństwo innych.  

17. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 
opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 
pierwszej i drugiej szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również 
w ciągu roku szkolnego. 

§ 50A 

WARUNKI POBYTU W SZKOLE ZAPEWNIAJĄCE UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Szkoła jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szkole 
podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. 

2. Za bezpieczeństwo szkoły odpowiada dyrektor szkoły, który jest odpowiedzialny 
za zapewnienie uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki i pracy w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

3. Budynek szkoły oraz przynależny do niej teren musi odpowiadać odpowiednim 
warunkom BHP, przeciw pożarowym i rozporządzeniom uregulowanym 
w odrębnych przepisach. 

4. Szczególną opieką otacza się dzieci z klas młodszych poprzez stałą obecność 
nauczyciela lub wychowawcy w czasie przerw, odbieranie i sprowadzanie dzieci 
po zajęciach do szatni, jak również korzystanie ze świetlicy szkolnej. 

5. Szczegółową organizację nadzoru nad uczniami podczas wycieczek reguluje 
zarządzenie dyrektora szkoły, jak też odpowiednie procedury dotyczące 
organizacji wyjść poza teren szkoły i wycieczek szkolnych. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w trakcie przerw 
międzylekcyjnych. Dyżury pełnione są wg ustalonego grafiku, rozpoczynają się 
10 minut przed rozpoczęciem lekcji i kończą się po ostatniej przerwie. 

7. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa budynek szkoły objęty jest 
systemem monitoringu. 

8. W sytuacjach kryzysowych stosuje się opracowane przez szkołę odpowiednie 
procedury. 
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ROZDZIAŁ XV 
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW 

§ 51 

1. Sprawy sporne pomiędzy uczniami rozwiązuje wychowawca. 

2. Sprawy sporne pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami dotyczące 
promowania i nauczania rozpatruje Dyrektor szkoły wg ustalonych w statucie 
zasad. 

3. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym:  

1) dba o zgodność z prawem uchwał Rady Pedagogicznej; 

2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając 
o tym fakcie organ prowadzący; 

3) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie 
je pominięto; 

4) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej, dba o jej autorytet; 

5) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły; 

6) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych; 

7) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem 
a rodzicem; 

8) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie, w swej 
działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu; 

9) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra 
publicznego. 

W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły. 

4. Konflikty rozwiązywane są : 

1) indywidualnie podczas rozmowy bezpośredniej zainteresowanych stron, 
w obecności nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora; 

2) na forum klasy; 

3) na posiedzeniu zespołu wychowawczego nauczycieli uczących daną klasę, 
który w razie potrzeby może być poszerzony o udział rodziców; 

4) na zebraniu Rady Pedagogicznej, która w razie potrzeby może być 
poszerzona o udział przedstawicieli Rady Rodziców; 

5) w szkole obowiązuje jednolity, powszechnie przyjęty sposób reagowania 
doraźnego przez nauczycieli i pracowników szkoły na konflikt między 
uczniami. 
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ROZDZIAŁ XVI 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 52 

W Szkole Podstawowej nr 310 mają zastosowanie prawa i obowiązki ucznia 
wynikające z: 

a) Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 

b) Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U 120 z 1991 poz. 526), 

c) Konstytucji Rzeczypospolitej, 

d) Ustawy o systemie oświaty, 

e) oraz innych wewnątrzpaństwowych przepisów obowiązujących w tym 
zakresie. 

§ 53 

Uczeń ma prawo: 

1. Do znajomości swoich praw: 

Uczeń wie, że: 

a) prawa i uprawnienia są zawarte w statucie, 

b) statut jest dostępny w bibliotece szkolnej, 

c) strony dotyczące oceniania, prawa i obowiązki ucznia, program 
wychowawczo-profilaktyczny są opublikowane na tablicach szkolnych 
i stronie internetowej szkoły. 

2. Do informacji: 

1) uczeń informowany jest o zapadających w szkole decyzjach, np. jawne 
ocenianie, ocena zachowania, przeniesienie do innej klasy; 

2) posiada pełną wiedzę na temat zakresu wymagań i kryteriów oceniania 
z przedmiotów i zachowania; 

3) otrzymuje informacje z różnych źródeł bez cenzury, a ograniczeniem są 
jedynie jego zdolności percepcyjne i wiek. 

3. Do wolności wypowiadania poglądów i opinii, o ile nie naruszają one dobra 
osobistego osób trzecich: 

1) uczeń wypowiada własne sądy światopoglądowe, opinie o bohaterach 
historycznych, literackich itp.; 

2) ma możliwość wypowiadania opinii na temat programu i metod nauczania 
oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, Samorządu Uczniowskiego; 

3) ma możliwość wygłoszenia opinii, przedstawienia stanowiska, obrony 
we własnej sprawie; 
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4) ma możliwość przedstawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje 
dotyczące jego i innych uczniów. 

4. Do wolności myśli, sumienia, wyznania: 

1) ma możliwość uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych; 

2) jest równo traktowany niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu. 

5. Do zrzeszania się: 

1) wie o możliwości działania w Samorządzie Uczniowskim; 

2) ma świadomość roli Samorządu Uczniowskiego w decydowaniu o ważnych 
sprawach uczniowskich; 

3) ma możliwość wypowiadania się w sprawach szkoły na forum gazetki 
szkolnej; 

4) ma możliwość zrzeszania się w organizacjach: zuchy, harcerstwo, PTTK 
i inne działające w szkole. 

6. Do wolności od poniżającego traktowania, karania przez nauczycieli, pracowników 
szkoły i innych uczniów: 

1) zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej; 

2) ochrona nietykalności cielesnej; 

3) zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji; 

4) poszanowanie godności; 

7. Do ochrony prywatności: 

1) zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej 
ucznia; 

2) ochrona danych osobowych, takich jak: stan zdrowia, informacje dotyczące 
rodziny, jej statusu materialnego, wykształcenia, ewentualnych problemów, 
takich jak rozwód, alkoholizm itp. 

8. Do równego traktowania wobec prawa szkolnego: 

1) równe traktowanie w sytuacji konfliktu uczeń – nauczyciel i prawo 
do dowiedzenia swoich racji; 

2) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na wygląd, płeć, 
status społeczny, osiągane wyniki. 

9. Do ochrony przed używaniem środków narkotyzujących; 

1) zakaz przynoszenia, rozpowszechniania i stosowania środków 
odurzających; 

2) zakaz przynoszenia, palenia papierosów i picia alkoholu. 
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10. Do nagród: 

1) za osiągnięcia: w nauce i zachowaniu, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 
aktywny udział w życiu szkoły; 

2) zgodnie ze Statutem Szkoły (Rozdział XIII „Nagrody, wyróżnienia, kary”). 

11. Do korzystania z procedur (środków) odwoławczych: 

1) uczeń ma prawo dla realizacji jego praw zwrócić się do: 

a) przewodniczącego klasy, 

b) przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, 

c) wychowawcy klasy, 

d) pedagoga, 

e) kierownika świetlicy, 

f) wicedyrektora szkoły, 

g) Dyrektora szkoły, 

h) właściwego organu państwowego; 

2) w sprawach sporów (przezywanie, kłótnie itp.) ustala się. co następuje: 

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego klasy, 

b) przewodniczący klasy przekazuje je przewodniczącemu Samorządu 
Uczniowskiego, 

c) ten w uzgodnieniu z nauczycielem, opiekunem przedstawia sprawę 
wychowawcy, 

d) wychowawca wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne 
kwestie, 

e) sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora, którego 
decyzje są ostateczne; 

3) od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem 
Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców do Dyrektora 
w terminie 2 dni; 

4) w sprawach sporów dotyczących oceny z przedmiotu szczegółowe 
regulacje zawarte są w WZO. 

12. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do godnego pobytu w szkole w warunkach 
gwarantujących mu aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. 

§ 54 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Uczęszczania na zajęcia edukacyjne: 

1) należyte przygotowywanie się do zajęć; 

2) punktualne przybywanie na zajęcia; 
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3) przynoszenie wszystkich niezbędnych indywidualnych środków 
dydaktycznych i przyborów szkolnych; 

4) niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie. 

2. Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych i innych zajęciach (np. 
korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych) - przedstawiania, w ciągu 
tygodnia, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w formie: 

a) zaświadczenia lekarskiego, 

b) oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia 
o uzasadnionej przyczynie nieobecności. 

3. Uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole (również konkursy, 
zawody itp.) w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 

4. Dbania o schludny wygląd: 

1) strój szkolny codzienny powinien być w stonowanych kolorach, bez 
emblematów, napisów promujących używki, organizacje, hasła pozostające 
w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w społeczeństwie (w szkole); 

2) w dniach uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy (biała 
bluzka/koszula z kołnierzykiem, ciemne spodnie dla chłopców, ciemne 
spódnice lub spodnie dla dziewcząt); 

3) zabrania się makijażu; 
4) każdego dnia w szkole obowiązuje zmiana obuwia w szatni, przed i po 

zajęciach; 
5) w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe z jasną podeszwą; 
6) w budynku szkolnym nie nosi się nakryć głowy. 

5. Przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

1) nieużywanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
w czasie pobytu w szkole; 

2) uczeń posiadający taki sprzęt ma obowiązek wyłączenia i schowania go 
w plecaku lub w torbie, z wyjątkiem indywidualnych zezwoleń wychowawcy 
(ustalonych z rodzicami). 

6. Właściwego zachowania w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły 
oraz pozostałych uczniów: 

1) odnoszenie się z szacunkiem i poszanowanie ich godności; 

2) przestrzeganie zasad kultury współżycia; 

3) tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości. 

7. Godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz - wywiązywanie się z przyjętych 
przez siebie zadań i obowiązków. 

8. Dbania o wspólne dobro: 
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1) utrzymywanie ładu i porządku w szkole; 

2) troska o sprzęt szkolny i estetykę pomieszczeń; 

3) przestrzeganie regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających 
ze specyfiki ich przeznaczenia (świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, 
szatnia, itp.); 

4) reagowanie na łamanie ustalonego w szkole porządku. 

9. Ochrony życia i zdrowia przed zagrożeniami: 

1) dbanie o bezpieczeństwo własne, kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, przerw i imprez 
okolicznościowych; 

2) przeciwstawianie się wszelkim przejawom agresji; 

3) niewnoszenie na teren szkoły i nieużywanie środków zagrażających życiu 
i zdrowiu, w tym: środków odurzających, narkotyków, alkoholu, tytoniu 
i przedmiotów niebezpiecznych, np.: nóż, pałka, itp.; 

4) niezwłoczne informowanie o zaistniałym zagrożeniu nauczyciela, 
wychowawcy lub innego pracownika szkoły. 

10. Szanowania przekonań, tradycji i symboli: 

1) narodowych, szkolnych i religijnych - własnych i cudzych; 

2) tolerancji wobec różnych religii, kultur i nacji. 

11. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły - uczeń niewywiązujący 
się ze swoich statutowych obowiązków może być ukarany (zgodnie ze Statutem 
Szkoły – Rozdział XIII „Nagrody, wyróżnienia, kary”). 
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ROZDZIAŁ XVII 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 55 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

§ 56 

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 
odrębne przepisy. 

2. Działalność szkoły finansowana jest z budżetu organu prowadzącego i dochodów 
własnych, które gromadzone są na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Działalność szkoły może być współfinansowana z dobrowolnych opłat 
ponoszonych przez rodziców uczniów a także ze środków przekazywanych szkole 
przez inne osoby fizyczne i prawne. 

§ 57 

Od decyzji organów szkoły służy prawo odwołania do organów właściwych, według 
kompetencji władz oświatowych, a w sprawach, dla których takie kompetencje nie są 
określone przez właściwe przepisy do organu prowadzącego szkołę (z wyłączeniem 
zastrzeżonych przez prawo do kompetencji Rady Pedagogicznej). 

§ 58 

1. Projekt statutu przygotowuje Rada Pedagogiczna i przedstawia go 
do zaopiniowania Radzie Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna może wprowadzić zmiany w statucie w tym samym trybie, 
w którym został on uchwalony. 

3. Rada Pedagogiczna zatwierdza statut szkoły. 

4. Tracą moc zarządzenia i decyzje wewnętrzne obowiązujące w szkole w części 
sprzecznej z ustaleniami niniejszego statutu. 

5. Sprawy nie ujęte w statucie są regulowane obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 
z późniejszymi zmianami. 

6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną. 


