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Rozdział I. NAZWA SZKOŁY 

§ 1 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza 

w Lublinie. 

2. Szkoła Podstawowa nr 10, zwana dalej szkołą, jest publiczną sześcioletnią szkołą 

podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek połoŜony w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 70. 

4. Na pieczątkach i stemplach moŜe być uŜywany skrót nazwy: Szkoła Podstawowa nr 10 

w Lublinie. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Lublin. Organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. 

2. Cykl kształcenia trwa w szkole podstawowej sześć lat i przebiega w następujących 

etapach, dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka: 

a) etap I – kl. I-III, 

b) etap II – kl. IV-VI. 

3. Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III odbywają się w systemie dwuzmianowym, 

a w klasach IV-VI – jednozmianowym. 

4. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia w sprawie 
organizacji roku szkolnego. 

 

 

Rozdział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§3 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa. Działalność edukacyjna szkoły 
jest określona przez: szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar 
wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, program 
wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, 
program profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym. 
W szczególności celem szkoły jest: 

1. zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego 

i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i moŜliwościami psychofizycznymi, 

2. umoŜliwienie zdobycia przez uczniów wiedzy i umiejętności, niezbędnych 

do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez: 
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a) poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności 

na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i ponadobowiązkowych, 

b) traktowanie przekazywanych wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, 

prowadzący do lepszego rozumienia otaczającego świata, ludzi i siebie, 

c) rozwijanie zdolności dostrzegania róŜnego rodzaju związków i zaleŜności, 

poznawanie zasad rozwoju osobowego i Ŝycia społecznego, 

d) uczestnictwo w Ŝyciu kulturalnym i społecznym, 

e) udział w konkursach przedmiotowych, zawodach i olimpiadach sportowych, 

f) korzystanie z dorobku kultury narodowej, postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej. 

3. kształtowanie i tworzenie w szkole środowiska wychowawczego, sprzyjającego 

wszechstronnemu rozwojowi uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 

społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym, 

4. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 

5. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: pomoc w uzyskaniu 

orientacji etycznej, hierarchizacji wartości, personalizację Ŝycia w rodzinie, grupie 

koleŜeńskiej, społeczności lokalnej, regionalnej i narodowej, 

6. sprzyjanie rozwojowi kultury i sprawności fizycznej, uprawianiu sportów i turystyki 

oraz innych form wypoczynku, 

7. zapewnienie uczniom opieki podczas pobytu w szkole, z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny oraz promocji zdrowia, poprzez dyŜury nauczycieli oraz 

objęcie terenu szkoły systemem monitoringu wizyjnego, 

8. realizacja celów i zadań szkoły odbywa się poprzez: 

a) kształcenie zintegrowane w klasach I-III, 

b) bloki przedmiotowe w klasach IV-VI, 

c) uchylony, 

d) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i gimnastyki 

korekcyjnej, pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracę z Sądem Rodzinnym, 

Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi 

poradniami specjalistycznymi. 

9. w szkole organizowana jest nauka religii na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, 

10. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegającej na rozpoznawaniu 
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu jego indywidualnych moŜliwości psychofizycznych, wynikających           
w szczególności:  

• z niepełnosprawności,  



5 | S t r o n a  
 

• z niedostosowania społecznego, 

• z zagroŜenia niedostosowaniem społecznym, 
• ze szczególnych uzdolnień, 

• ze specyficznych trudności w uczeniu się,  
• z zaburzeń komunikacji językowej,  

• z choroby przewlekłej,   
• z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,  
• z niepowodzeń edukacyjnych, 

• z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 
rodziny,  

• sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

• z trudności adaptacyjnych związanych z róŜnicami, kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska  edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 
za granicą.  

a) Uczeń jest objęty róŜnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej         
w momencie, kiedy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna 
jest taka pomoc i wsparcie.  

b) Za organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole odpowiada 
dyrektor.  

c) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli                   
i specjalistów zatrudnionych w szkole w formie odpowiedniej ze względu na 
adresata i rodzaj rozpoznanej potrzeby. 

d) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 
współpracy z:  
• rodzicami uczniów, 

• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi;  

• placówkami doskonalenia nauczycieli,  

• innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,  
• organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieŜy.  
e) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

• ucznia, 
• rodziców ucznia,  

• nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,  
• poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

• pomocy nauczyciela.  
f) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:  

• zajęć rozwijających uzdolnienia,  

• zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,  
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. 
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g) Czas trwania pojedynczej jednostki lekcyjnej i maksymalną liczbę uczestników  
danego rodzaju zajęć określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział III. ORGANY SZKOŁY 

§ 4 

Organami szkoły są: 

1. Dyrektor 

2. Rada Pedagogiczna 

3. Rada Rodziców 

4. skreślony 

5. Samorząd Uczniowski 

 

§ 5 

Dyrektor szkoły powoływany jest zgodnie z odrębnymi przepisami prawa oświatowego. 

Kieruje bieŜącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem 

zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. 

Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły naleŜy: 

1. organizowanie całości pracy szkoły, 

2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

3. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie uchwał podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, 

4. dopuszczanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do uŜytku w szkole 

programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania przedstawionych przez 

nauczycieli, 

5. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa, niezwłocznie powiadamiając o tym organ prowadzący szkołę oraz organ 

nadzoru pedagogicznego, 

6. powierzanie i odwoływanie ze stanowiska wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, 

7. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, 

8. dokonywanie oceny pracy nauczycieli, 

9. dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w planie finansowym szkoły, 

10. opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły, 

11. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące na terenie 

obwodu szkoły, 
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12. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na przyspieszenie bądź 

odroczenie obowiązku szkolnego, realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą 

i nauczania indywidualnego, 

13. przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom szkoły, 

14. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróŜnień dla nauczycieli 

i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

15. współpraca z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, 

16. rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych między organami szkoły i wydawanie 

poleceń słuŜbowych, 

17. przestrzeganie postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych 

wobec uczniów, 

18. podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

19. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu klas VI 

przeprowadzanego w szkole , 

20. dbanie o powierzone mienie, 

21. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

22. realizowanie innych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. 

 

§ 6 

1. W szkole, gdy liczy ona więcej niŜ 12 oddziałów, moŜe być utworzone, za zgodą 

organu prowadzącego, stanowisko wicedyrektora. 

2. Tryb powoływania i odwoływania wicedyrektora określają odrębne przepisy.  

3. skreślony 

4. Dyrektor szkoły ustala zakres czynności i odpowiedzialności wicedyrektora, który 

potwierdza ich przyjęcie. 

 

§ 7 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym jej statutowe 

zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania 

oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są 

protokołowane. 

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków Rady. Mają one charakter aktu prawnego.  

6. Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem 

obrad. 
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7. Rada Pedagogiczna jako organ stanowiący: 

a) zatwierdza plan pracy szkoły, 

b) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

d) skreślony 

e) opracowuje zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

f) ustala organizację doskonalenia zawodowego, 

g) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wyraŜa zgodę  

na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych oraz egzamin 

klasyfikacyjny z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych,  

h) przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do 

uchwalenia, 

i) skreślony 

j) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej, wybierającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, 

k) występuje do organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem                   

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły, 

l) występuje do dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem o odwołanie            

z funkcji wicedyrektora, 

m) skreślony. 

8. Rada Pedagogiczna, jako organ opiniodawczy, wyraŜa opinię o: 

a) rocznej organizacji pracy szkoły i tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych, 

b) skreślony 

c) projekcie planu finansowego szkoły, 

d) wnioskach dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych 

wyróŜnień, 

e) propozycjach dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

f) regulaminach wewnętrznych szkoły, 

g) programie wychowania przedszkolnego i programach nauczania, 

przedstawionych przez nauczycieli dyrektorowi szkoły. 

9. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w kaŜdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, na zakończenie rocznych zajęć szkolnych 

oraz w miarę bieŜących potrzeb. 
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§ 8 

1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedstawicielskim rodziców uczniów 

uczęszczających do szkoły. 

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin. Regulamin 

opracowuje Rada Rodziców i jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne 

przedstawicieli rodziców wszystkich klas. 

3. Rada Rodziców w szczególności: 

a) występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw oświaty, 

b) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, 

c) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły, 

d) pozyskuje środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły, 

e) współdecyduje o formach pomocy dzieciom, 

f) uchylony,   

g) deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wybierającej 

dyrektora szkoły (przedstawiciele wybierani są na zebraniu ogólnym w trybie 

określonym w regulaminie). 

4. Rodzice mają prawo: 

a) znać zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i w danej 

klasie, 

b) znać przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

c) uzyskać w kaŜdym czasie rzetelną informację na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

d) uzyskać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci, 

e) wyraŜać i przekazywać opinie na temat pracy szkoły organowi sprawującemu 

nadzór pedagogiczny. 

4. a. Do kompetencji Rady Rodziców naleŜy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

 programu wychowawczego szkoły, 

 programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb środowiska, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektów kształcenia, 

c) opiniowanie projektu i planu finansowego szkoły.  

 

§ 9 

Skreślony 
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§ 10 

1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym ogół uczniów szkoły. Działa  

w oparciu o regulamin, który nie moŜe być sprzeczny ze statutem szkoły. 

2. Samorząd Uczniowski w szczególności: 

a) moŜe opiniować pracę ocenianych nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły, 

b) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania  

i promowania oraz w zakresie form i metod sprawdzania wiedzy  

i umiejętności, 

3. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 

i opinie w zakresie następujących praw uczniów: 

a) prawa do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami  

i wymaganiami, 

b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawa do organizowania Ŝycia szkolnego w zakresie działalności kulturalnej, 

sportowej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, 

moŜliwościami szkoły oraz w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

d) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, w wybranej przez siebie 

formie - tradycyjnej lub elektronicznej, 

e) prawa do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu. 

 

§ 11 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą oraz mają moŜliwość swobodnego działania  

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.  

2. Dyrektor zapewnia bieŜącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach pomiędzy organami.  

3. Sytuacje konfliktowe rozwiązuje się wewnątrz szkoły, chyba, Ŝe zaistnieje potrzeba 

odwołania się do organów spoza szkoły.  

4. KaŜda ze stron ma prawo odwołania się od decyzji innych organów. 

5. JeŜeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno 

do: wychowawcy klasy lub przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego (w zaleŜności 

od rodzaju sprawy), pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły. 

6. JeŜeli stroną konfliktu jest rodzic lub opiekun prawny dziecka, jego procedura 

odwoławcza następuje kolejno do: wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady 

Rodziców (w zaleŜności od rodzaju sprawy), pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły. 

7. JeŜeli stroną konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno 

do: stosownego zespołu nauczycielskiego, Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły. 

8. JeŜeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się  

z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 
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Rozdział IV. ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 12 

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

świątecznych, ferii zimowych i letnich określa w drodze rozporządzenia minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. 

1a. Modułem organizacyjnym roku szkolnego jest semestr. Semestr pierwszy trwa od 

początku roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia. Semestr drugi trwa do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

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

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, i przedstawiany do zatwierdzenia organowi 

prowadzącemu w terminie do 30 kwietnia kaŜdego roku. Arkusz organizacji 

zatwierdza do 30 maja danego roku organ prowadzący szkołę. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złoŜony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania i programem 

wpisanym do szkolnego zestawu programów nauczania. 

4. skreślony 

5. skreślony 

6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki,  

w oddziałach liczących powyŜej 24 uczniów. W przypadku oddziałów liczących mniej 

niŜ 24 uczniów, podziału na grupy moŜna dokonywać za zgodą organu prowadzącego 

szkołę. 

7. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów. MoŜliwe jest tworzenie grup oddziałowych 

lub międzyoddziałowych, lub dokonywanie podziału na grupy dziewcząt i chłopców. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup uczniów, 

równieŜ całych klas i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. 

 

§ 13 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły                 

i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.  

 

§ 14 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne i wychowawcze, prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. NaleŜą do nich: 
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a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci 

i młodzieŜy z zaburzeniami rozwojowymi, 

d) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych  

w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony  

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący  

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

§ 15 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: kół zainteresowań, 

które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych 

lub międzyoddziałowych. 

 

§ 16 

1. Dla uczniów z klas I-III, którzy muszą dłuŜej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy rodziców (opiekunów prawnych), szkoła organizuje świetlicę szkolną. 

2. Świetlica czynna jest w godzinach 6.30 – 17.00. Zajęcia w świetlicy prowadzone są 

w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

3. Przyjmowanie dzieci odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, składanych przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy 

podejmuje dyrektor w porozumieniu z nauczycielami świetlicy. 

4. Świetlica posiada oddzielne pomieszczenia do pracy z dziećmi. Wychowawcy dbają  

o ich estetyczny wystrój, jej wyposaŜenie, materiały i pomoce do zajęć. 

5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, pedagogiem szkolnym  

i rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach dydaktyczno-wychowawczych, 

opiekuńczych i innych, dotyczących dzieci uczęszczających do świetlicy. 

6. Wychowawcy prowadzą dokumentację swojej pracy, określoną odrębnymi 

przepisami. 

7. Zasady pracy świetlicy określa regulamin świetlicy. 
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§ 16 a 

1. W szkole mogą być utworzone oddziały przedszkolne realizujące program 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zgodny z obowiązującą 
podstawą programową. 

2. Szczegółową organizację oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. W arkuszu organizacji 
określa się w szczególności czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych 
oraz liczbę zatrudnionych nauczycieli. 

3. Celem oddziału przedszkolnego jest: 
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 
b) rozwijanie umiejętności społecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających 

wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróŜnicowanych moŜliwościach 
fizycznych i intelektualnych, 

c) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym, 
d) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 
e) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

4. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci objęte obowiązkowym 
przygotowaniem  przedszkolnym. 
5. Oddział przedszkolny prowadzi nauczanie bezpłatne w zakresie realizacji podstawy 
programowej. 
6. Zasady odpłatności za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin 
przeznaczonych na realizację podstawy programowej ustala organ prowadzący stosowną 
Uchwałą Rady Miasta. 
7. Opłaty reguluje umowa zawarta miedzy dyrektorem, a rodzicami (prawnymi 
opiekunami) dziecka. 
8. Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złoŜenie przez 
rodziców karty zgłoszenia w terminie określonym przez dyrektora szkoły. Pierwszeństwo 
przyjęcia mają dzieci zameldowane w obwodzie szkoły. 
9. Jednostką organizacyjną jest oddział, w którym liczba dzieci nie moŜe przekraczać 25. 
10. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
wynosi 25 godzin tygodniowo. Realizacja podstawy programowej odbywa się  
w godzinach od 8.00 do 13.00. 
11. Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie  
z porządkiem roku szkolnego. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi  
5 lub 10 godzin. 
12. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 
13. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) szkoła organizuje zajęcia religii, które 
odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut. 
14. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w oddziale przedszkolnym mogą być 
prowadzone zajęcia dodatkowe, finansowane przez rodziców i realizowane w czasie 
pobytu dzieci w szkole poza czasem przewidzianym na zajęcia w zakresie podstawy 
programowej. 
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15. Przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela 
wychowania przedszkolnego. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi przejmuje 
nauczyciel realizujący te zajęcia. 
16. Zajęcia prowadzone w oddziale przedszkolnym dokumentowane są w dzienniku 
oddziału przedszkolnego. 
17. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, ustalony 
przez nauczycieli oddziałów przedszkolnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 
higieny pracy. Ramowy rozkład dnia moŜe być modyfikowany w zaleŜności od potrzeb, 
wynikających z realizacji podstawy programowej. 

18. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych w ramach obowiązkowego czasu pracy, 
zobowiązani są do przeprowadzenia obserwacji i analizy gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) w roku poprzedzającym rozpoczęcie przez 
dziecko nauki w klasie pierwszej. 

19. Szkoła wydaje rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka objętego wychowaniem 
przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 
do końca kwietnia roku szkolnego, poprzedzającego rok, w którym dziecko ma obowiązek 
lub moŜe rozpocząć naukę. 
20. Szkoła umoŜliwia korzystanie dzieciom z odpłatnego wyŜywienia składającego się  
z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku, przygotowanych przez pracowników 
placówki. 
21. Dyrektor szkoły, proponując stawkę Ŝywieniową za posiłki dla jednego dziecka, 
zawiera porozumienie z organem prowadzącym. 
22. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
23. Dzieci mogą być równieŜ odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo 
dziecku, upowaŜnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
24. W sytuacjach wyjątkowych, których nie moŜna przewidzieć (np. złe warunki 
atmosferyczne, awarie pojazdów, inne zdarzenia losowe), rodzice lub prawni opiekunowie 
mogą wskazać telefonicznie osobę odbierającą ich dziecko, która powinna nauczycielowi 
oddziału przedszkolnego okazać dowód toŜsamości. 
25. Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, Ŝe są pod wpływem 
alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła moŜe prosić 0 
interwencję słuŜby porządkowe. 

 

§ 16 b 

1. Szkoła moŜe przyjmować studentów szkół wyŜszych kształcących nauczycieli 
oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne 
(nauczycielskie). 

2. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego 
między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, 
a szkołą wyŜszą lub zakładem kształcenia nauczycieli. 
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§ 17 

1. W Szkole funkcjonuje stołówka, w której wydawane są obiady dla uczniów  

i pracowników szkoły.  

2. Wychowawcy świetlicy, wychowawcy klas 1-3, których uczniowie spoŜywają posiłek 

oraz nauczyciele pełniący dyŜur zgodnie z planem dyŜurów sprawują opiekę nad 

uczniami w czasie spoŜywania posiłku, dbając o ich kulturalne zachowanie. 

3. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatność za obiady ustala dyrektor 

szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4.  Godziny wydawania posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły. 

5.  Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki określa jej regulamin. 

 

§ 18 

1. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji słuŜącym realizacji potrzeb  

i zainteresowań uczniów i nauczycieli, realizacji zadań dydaktycznych  

i wychowawczych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 

2. Ze zbiorów biblioteki korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły 

oraz rodzice. 

3. Pomieszczenia zajmowane przez bibliotekę umoŜliwiają: 

a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie księgozbioru i pozostałych 

nośników informacji oraz udostępnianie ich czytelnikom, 

b) korzystanie z księgozbioru przez uczniów i nauczycieli na miejscu –  

w czytelni, 

c) uchylony 

d) korzystanie ze środków audiowizualnych, multimedialnych i Internetu. 

4. WyposaŜenie biblioteki stanowią odpowiednie meble biblioteczne oraz urządzenia 

elektroniczne i audiowizualne, umoŜliwiające zorganizowanie nowoczesnego 

warsztatu biblioteczno-informacyjnego, koniecznego do realizacji zadań biblioteki. 

5. Zadania biblioteki: 

a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie róŜnych źródeł informacji, 

b) udostępnianie zbiorów oraz realizowanie kwerend czytelniczych, 

c) stworzenie warunków do wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z róŜnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną, 

d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz wyrabianie i pogłębianie uczniów 

nawyku czytania i uczenia się, 

e) wspieranie nauczycieli w ich pracy pedagogicznej i wychowawczej, 

f) organizowanie róŜnorodnych działań rozwijających wraŜliwość kulturową  

i społeczną. 

 



16 | S t r o n a  
 

6. Zadania nauczyciela-bibliotekarza: 

a) prace pedagogiczne: 

• udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki, 

• prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej, 

• prowadzenie róŜnych form upowszechniania czytelnictwa,  

• uchylony 

• udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z nauczycielami, bibliotekami i innymi instytucjami 

pozaszkolnymi. 

b) prace organizacyjno-techniczne: 

•••• gromadzenie zbiorów, 

•••• ewidencja i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

•••• selekcja zbiorów, 

•••• prowadzenie warsztatu informacyjnego, 

•••• prowadzenie określonej przepisami dokumentacji biblioteki, 

•••• sporządzanie rocznych planów pracy biblioteki. 

7. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela-bibliotekarza, 

zapewnia finanse na potrzeby biblioteki oraz odpowiednie wyposaŜenie pomieszczeń, 

warunkujące jej pracę. 

8. Wszystkie pozostałe kwestie związane z funkcjonowaniem biblioteki rozstrzyga  

jej regulamin. 

 

§ 19 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następująca bazę: 

1. sale dydaktyczne, 

2. pracownię komputerową, 

3. salę gimnastyczną z zapleczem, 

4. boisko sportowe, 

5. salę do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, 

6. gabinet pielęgniarki, 

7. pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe, 

8. jadalnię z zapleczem kuchennym, 

9. archiwum, 

10. księgowość, 

11. kancelarię, 

12. gabinety: dyrektora i wicedyrektora. 
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Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 20 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.  

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, określają odrębne 

przepisy.  

3. Struktura organizacyjna szkoły przedstawia się następująco: 

 
4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. 

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

 

§ 21 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy, jej wyniki i bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli naleŜy:  

a) rzetelne realizowanie celów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych 

szkoły, pełna realizacja podstawy programowej, przyjętego w szkole programu 

nauczania, opracowanie planu dydaktycznego oraz przedmiotowego sytemu 

oceniania z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych i przedstawienia go 

dyrektorowi szkoły do 15 września kaŜdego roku szkolnego, 
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b) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) uczestniczenie w szkoleniach z zakresu BHP, organizowanych przez zakład pracy, 

d) przestrzeganie zapisów statutu, 

e) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym oświaty, 

f) punktualne zaczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych, 

g) kontrolowanie obecności uczniów na kaŜdej lekcji, 

h) pełnienie dyŜurów zgodnie z regulaminem i harmonogramem, 

i) stosowanie zasad oceniania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 

j) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenia 

róŜnorodnych form oddziaływań podczas zajęć edukacyjnych, 

k) wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt, 

l) aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

m) stosowanie nowatorskich programów nauczania i metod pracy, 

n) stałe i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji oraz doskonalenie 

umiejętności zawodowych, 

o) słuŜenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagoga, 

p) wybór podręczników spośród podręczników dopuszczonych do uŜytku szkolnego  

i przedstawienie ich dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej, 

r) przedstawianie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego lub 

programu nauczania, proponowanego przez nauczyciela do realizacji w szkole. 

 

§ 22 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 

w szczególności jest ustalenie zestawu programów dla danego oddziału i jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb oraz współpraca w zakresie róŜnorodnych 

problemów, dotyczących procesu dydaktyczno-wychowawczego w oddziale. 

Pracami tego zespołu kieruje wychowawca danego oddziału. 

2. Dyrektor szkoły moŜe tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe 

lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący 

powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. 

3. Do zadań zespołu naleŜy: 

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania ich treści, a takŜe uzgadniania decyzji  

w sprawie wyboru programu, 

b) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,  
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d) opiniowanie opracowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

§ 23 

1. Dyrektor szkoły powierza kaŜdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.  

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności poŜądane jest,  

by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały etap kształcenia  

w szkole. 

3. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy/oddziału  

do chwili ukończenia szkoły przez uczniów tej klasy, chyba Ŝe ustanie z nim stosunek 

pracy, Rada Rodziców złoŜy uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę 

wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły ma prawo odwołać nauczyciela  

z funkcji wychowawcy klasy. 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, 

b) przygotowanie ucznia do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie, 

c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania przez wychowanków problemów 

Ŝyciowych. 

6. Wychowawca, w celu realizacji zadań powinien: 

a) zdiagnozować warunki Ŝycia i nauki swoich wychowanków, 

b) opracować program wychowawczy klasy, 

c) utrzymywać częsty i systematyczny kontakt z innymi nauczycielami uczącymi 

w jego oddziale oraz pedagogiem, logopedą, reedukatorem w celu koordynacji 

działań edukacyjnych i wychowawczych oraz uzyskiwania wszechstronnej 

pomocy dla ucznia, 

d) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami róŜne formy 

Ŝycia zespołowego, integrujące i rozwijające zespół klasowy. 

 

§ 24 

Do zadań pedagoga szkolnego naleŜy: 

1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, powstałych na tle 

niepowodzeń szkolnych, 

2. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego u uczniów, 

3. rozpoznawanie warunków Ŝycia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi,  

w ścisłej współpracy z wychowawcami klas, 
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4. udzielanie porad rodzicom (prawnym opiekunom) w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych, 

5. organizowanie opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnych warunkach 

materialnych, 

6. współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną  

i wychowawczą, 

7. koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej, 

8. pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych, 

9. dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole, 

10. systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności. 

 

Rozdział VI. UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 25 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie, objęci obowiązkiem 

szkolnym oraz dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów). Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów)  

o decyzji przyjęcia poprzez wywieszenie listy uczniów klas pierwszych. 

2. Nauka w szkole podstawowej trwa sześć lat i rozpoczynają ją dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym ukończą siódmy rok Ŝycia. 

2a.W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat moŜe być objęte obowiązkiem szkolnym na wniosek 

rodziców (opiekunów prawnych). Dyrektor szkoły moŜe przyjąć do szkoły takie 

dziecko, jeśli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte 

wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,           

w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Wymogu objęcia wychowaniem 

przedszkolnym nie stosuje się w przypadku gdy dziecko posiada pozytywną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o moŜliwości rozpoczęcia spełniania 

obowiązku szkolnego. 

3. Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne obejmuje dzieci, które ukończyły szósty 

rok Ŝycia, a od roku szkolnego 2011/2012 dzieci pięcioletnie. 

3a. W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia 
rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole. 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej moŜe rozpocząć dziecko, 

które przed dniem pierwszego września kończy sześć lat, jeŜeli wykazuje 

psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym 

przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 
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5. W przypadkach uzasadnionych waŜnymi przyczynami dyrektor szkoły moŜe odroczyć 

spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Dyrektor podejmuje decyzję  

o odroczeniu (nie dłuŜej jednak niŜ o jeden rok) po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły, do której dziecko 

zostało przyjęte, moŜe zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko 

obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą. 

7. Dyrektor szkoły moŜe, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej, aktualnego orzeczenia lekarskiego i wniosku rodziców (prawnych 

opiekunów), ze względów zdrowotnych zorganizować uczniowi nauczanie 

indywidualne, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

8. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 6 moŜe być wydane, jeŜeli: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złoŜony do 31 maja; 

2) do wniosku dołączono: 

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umoŜliwiających 
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w kaŜdym roku szkolnym przez 
dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, do rocznych 
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 9. 

9. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, otrzymuje 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych  
z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia, 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami zawartymi w §36 ust. 7-14 Statutu szkoły. 
Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

10. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  poza szkołą ma prawo 
uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

11. Cofnięcie zezwolenia, którym mowa w ust. 6 następuje na wniosek rodziców lub jeśli 
dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 
klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

12. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku 
szkolnego naleŜy takŜe rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego 
miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
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§ 26 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, dbać o honor i tradycje 

szkoły, 

b) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej, 

c) właściwie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych 

pracowników szkoły oraz uczniów, 

d) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, 

przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać, 

e) systematycznie i aktywnie pogłębiać swoją wiedzę i stale doskonalić 

umiejętności, 

f) w przypadku nieobecności na zajęciach, niezwłocznie po przyjściu do szkoły, 

nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni od powrotu, przedstawić pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w formie zaświadczenia lekarskiego 

lub oświadczenia rodzica o uzasadnionej przyczynie nieobecności ucznia. Po tym 

terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione. Zwolnienie ucznia 

z pojedynczych godzin odbywa się na podstawie osobistego przejęcia opieki 

nad dzieckiem przez rodzica (opiekuna prawnego) lub pisemnej prośby rodzica 

(opiekuna prawnego), 

g) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

h) dbać o schludny i estetyczny wygląd, a takŜe zmianę obuwia podczas 

przebywania w budynku szkoły. Zabrania się (z wyjątkiem imprez tj. dyskotek 

szkolnych, zabaw andrzejkowych) makijaŜu, farbowania włosów, malowania 

paznokci, 

i) wyraŜać swoje poglądy, uwagi i opinie w sposób kulturalny, 

j) przestrzegać zasad bhp obowiązujących w szkole, 

k) wystrzegać się nałogów, dbać o zdrowie i higienę. Zabrania się palenia 

papierosów, picia alkoholu, zaŜywania narkotyków i innych środków 

odurzających, 

l) zachowywać w sprawach spornych tryb ich rozwiązywania, 

m) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych oraz sprzętu 

elektronicznego. 

1a. Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego w szkole. 

1) Uczeń: 

a) ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny 

przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, 

b) nie moŜe nagrywać dźwięku i/lub obrazu bez zgody osoby nagrywanej 

lub fotografowanej. 
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2) W przypadku naruszenia powyŜszych zasad nauczyciel ma prawo odebrać telefon, 
sprzęt elektroniczny uczniowi i oddać rodzicom (prawnym opiekunom). 

3) Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny 
na własną odpowiedzialność. 

2. Uczeń szkoły ma prawo do: 
a) otrzymania informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych, 
b) uzyskania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 
c) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

określonych w Przedmiotowym systemie oceniania, 
d) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami, 
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
f) pomocy psychologicznej i pedagogicznej od nauczycieli, wychowawcy, 

pedagoga w przypadku trudności w nauce,  
g) poszanowania swojej godności, 
h) wolności wyznania, 
i) swobodnego wyraŜania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr 

osobistych innych osób, 
j) Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 
k) bezpiecznych warunków pobytu w szkole i nietykalności osobistej, 
l) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich 

przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, 
m) wpływania na Ŝycie szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim  

i innych organizacjach działających w szkole, 
n) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami, 
o) korzystania z systemu zapomóg i stypendiów, 
p) wniesienia do stosownej instancji, skargi lub wniosku z prośbą o wyjaśnienie 

sprawy w przypadku stwierdzenia naruszenia praw; w imieniu ucznia moŜe 
zrobić to jego rodzic (prawny opiekun). 

 

§ 27 
1. Uczeń moŜe otrzymać nagrody i wyróŜnienia za: 

a) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, 
b) wzorową postawę, 
c) wybitne osiągnięcia w nauce, 
d) wraŜliwość na krzywdę, 
e) pomoc potrzebującym, 
f) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, 
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3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

a) pochwała lub wyróŜnienie przez wychowawcę lub opiekuna organizacji 

uczniowskiej na forum klasy lub szkoły, 

b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

c) list gratulacyjny skierowany do ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów), 

d) dyplom, stypendium, 

e) nagrody rzeczowe i ksiąŜkowe. 

4. Nagrody finansowane są z budŜetu Rady Rodziców. 

5. Świadectwa z wyróŜnieniem otrzymują uczniowie, zgodnie z zapisem dotyczącym 

zasad oceniania i klasyfikowania. 

 

§ 28 

1. Uczeń moŜe być ukarany za nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w szkole.  

Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów: 

a) upomnienie ustne udzielone uczniowi przez nauczyciela, 

b) upomnienie ustne udzielone uczniowi przez nauczyciela wychowawcę wobec klasy, 

c) upomnienie pisemne udzielone przez nauczyciela, informujące rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia o jego niewłaściwym zachowaniu, 

d) wychowawcza rozmowa dyrektora szkoły z uczniem w obecności nauczyciela 

i rodziców (prawnych opiekunów), 

e) przeniesienie ucznia przez dyrektora szkoły do równoległego oddziału.  

2. Od kaŜdej z wymierzonych kar uczeń moŜe odwołać się do dyrektora szkoły 

za pośrednictwem wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, Samorządu Uczniowskiego 

oraz rodziców (prawnych opiekunów), w terminie 7 dni od wymierzenia kary. 

3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor moŜe wystąpić do Kuratora oświaty 

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, 

b) dopuszcza się kradzieŜy, 

c) wchodzi w kolizję z prawem, 

d) demoralizuje innych uczniów, 

e) permanentnie narusza postanowienia statutu szkoły. 

4. W przypadku wyrządzenia przez ucznia szkody, tj. zniszczenia mienia szkoły lub innej 

osoby, odpowiedzialność za naprawienie zniszczeń, usunięcie wyrządzonych szkód 

lub odkupienie zniszczonego mienia, ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
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Rozdział VII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 29 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 

oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

b) ukierunkowanie i motywowanie do dalszej pracy, 

c) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom bieŜącej informacji 

o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

d) dostarczenie nauczycielom informacji o poziomie realizacji postawionych celów, 

e) umoŜliwienie pedagogom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

§ 30 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, oraz informowanie 

o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

2. Ocenianie bieŜące, 

3. Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach: 

a) w klasach I-III – jedna opisowa ocena z zajęć edukacyjnych, 

b) w klasach IV-VI – ocena wyraŜona stopniem szkolnym według następującej skali:  

- stopień celujący – 6 

- stopień bardzo dobry – 5 

- stopień dobry – 4 

- stopień dostateczny – 3 

- stopień dopuszczający – 2 

- stopień niedostateczny - 1 

4. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  

 zachowania, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie z uczniem, według skali, 

o której mowa w §35 ust.3 i 4 Statutu szkoły, 

5. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 
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§30a 

1. W klasach I-III ocenie podlegają: 

a)  prace pisemne (przechowywane przez nauczyciela), 

b) wypowiedzi ustne, 

c) zaangaŜowanie podczas zajęć fizyczno-ruchowych i artystycznych. 

2. BieŜące postępy uczniów klas I-III mierzy się za pomocą skali stopniowej od 1 do 6 

i dokumentuje w dzienniku lekcyjnym. 

3. Szczegółowe kryteria ocen bieŜących w klasach I – III przedstawiają się następująco: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) chętnie wykonuje dodatkowe zadania, wykraczające poza zakres treści 

programowych, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami podczas rozwiązywania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów 

w nowych sytuacjach,  

b) sporadycznie popełnia błędy. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) radzi sobie w zadawalającym stopniu z opracowywanym materiałem, 

b) czasami popełnia błędy i pomyłki, 

c) potrafi samodzielnie skorygować błędy i pomyłki po wskazaniu przez 

nauczyciela, 

d) stara się wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) z pomocą nauczyciela potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości 

w rozwiązywaniu problemów o średniej skali trudności, 

b) wymaga dodatkowej pracy i ćwiczeń, utrwalających opracowywany materiał. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) wymaga ciągłej pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu problemów, 

b) popełnia wiele błędów i pomyłek. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania, 

b) nie czyni postępów w nauce. 

 

§30b 

1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za prace pisemne, wypowiedzi ustne i działania 

twórcze. 

2. Szczegółowe kryteria ocen w klasach IV – VI przedstawiają się następująco: 
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1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczanego 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takŜe zadania wykraczające poza program 

nauczania danej klasy, 

c) korzysta z róŜnorodnych i dodatkowych źródeł informacji, 

d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim 

albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony wymaganiami 

edukacyjnymi na poziomie rozszerzonym i dopełniającym, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi 

zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania podstawowe zawarte w podstawie programowej, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

natomiast zadania trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, 

c) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe w danej klasie na poziomie 

nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej; 

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, 

c) ma kłopoty z opanowaniem trudniejszych treści kształcenia, 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają 

moŜliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 

w ciągu dalszej nauki, 

b) zadania typowe o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy 

nauczyciela, 

c) bardzo często popełnia błędy w wypowiedziach pisemnych i ustnych.  

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  
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a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, 

określonych w podstawie programowej nauczania przedmiotu w danej klasie, 

a braki w wiadomościach uniemoŜliwi ą mu przyswojenie kolejnych treści 

oraz utrudnią dalsze kształcenie w zakresie innych przedmiotów, 

b) nie potrafi wykonywać prostych zadań. 

3. Sprawdziany i prace kontrolne mogą być przeprowadzone z jednego przedmiotu w danym 

dniu nauki. W jednym tygodniu nie mogą odbyć się więcej, niŜ dwa sprawdziany (prace 

klasowe). 

4. KaŜdy sprawdzian (praca klasowa) powinien być zapowiedziany wpisem w dzienniku 

na tydzień przed terminem przeprowadzenia i poprzedzony informacją dla uczniów  

o zakresie jego treści i formie. Nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek. 

5. Sprawdziany i prace kontrolne powinny być sprawdzone, omówione i ocenione 

wraz z uzasadnieniem najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od czasu ich przeprowadzenia. 

6. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności nie mogą być przeprowadzane 

w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i międzyokresowych. 

7. Uczeń ma moŜliwość poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu 

według zasad zawartych w przedmiotowych systemach oceniania. Ocena uzyskana 

w wyniku poprawy jest ostateczna. 

8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji. 

Zasady zgłaszania nieprzygotowań określają przedmiotowe systemy oceniania. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany na bieŜąco wpisywać oceny do dziennika. 

10. Jeśli pisemny sprawdzian wiadomości jest punktowany, punkty naleŜy przeliczać 

na stopnie szkolne według skali: 

 

 Ocena ze sprawdzianu  Procent max. liczby punktów 

Ocena celująca 93 – 100% oraz w całości wykonana praca dodatkowa 

Ocena bardzo dobra 93 – 100 % 

Ocena dobra 76 – 92% 

Ocena dostateczna 51 – 75 % 

Ocena dopuszczająca 31 – 50 % 

Ocena niedostateczna 0 – 30 % 
11. Szczegółowe zasady oceniania bieŜącego regulują przedmiotowe systemy oceniania. 

 

§ 31 

1. Na początku kaŜdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 
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b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c) warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. .Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) zasadach oceniana zachowania, 
b) warunkach i trybie uzyskania wyŜszej, niŜ przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 32 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, jest 

udostępniana do wglądu, uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie 

szkoły. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją uzasadnić. 

4. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać pisemne prace klasowe uczniów do końca 

bieŜącego roku szkolnego. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach lub trudnościach uczniów 

w nauce oraz o ich zachowaniu poprzez: 

a) zebrania klasowe, 

b) konsultacje indywidualne, 

c) bezpośredni kontakt nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

d) kontakt telefoniczny nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

e) umieszczanie informacji w zeszytach przedmiotowych lub w zeszytach 

kontaktów z rodzicami. 

6. Po śródrocznym plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej wychowawca zobowiązany 

jest do zorganizowania zebrania i przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) 

o uzyskanych przez uczniów śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie 

zachowania. 

 

§ 33 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz moŜliwości psychofizycznych ucznia oraz dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moŜliwości 

psychofizycznych ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

lub na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki naleŜy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków, wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. 

3. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego 
lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 

4.  W przypadku zwolnienia ucznia z wyŜej wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

§ 34 
1. Klasyfikacja śródroczna w połowie roku szkolnego i roczna na zakończenie roku 

szkolnego polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej           
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

1a. Klasyfikacja śródroczna i roczna w kl. I – III polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych, uwzględniającej poziom opanowania przez ucznia wiadomości 
i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazującej potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
ucznia, związane z przezwycięŜaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień  
i jednej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródrocznej i rocznej oceny opisowej 
dokonuje wychowawca, uwzględniając osiągnięcia ucznia z języka angielskiego.  
Do treści oceny opisowej nie włącza się oceny z religii, ocena ustalana jest w skali 
przyjętej dla klas IV-VI. 

2. Na siedem dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne mają obowiązek 
poinformowania ucznia, a wychowawca klasy rodziców (prawnych opiekunów),  
o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
i rocznej ocenie zachowania. 

2a. Na cztery tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, przekazują 
wychowawcom klas informacje o przewidywanych dla uczniów niedostatecznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wychowawcy klas mają obowiązek 
poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o zagroŜeniu oceną 
niedostateczną i naganną oceną zachowania. Informacje te wychowawca przekazuje 
rodzicom (prawnym opiekunom) na piśmie, z potwierdzeniem ich otrzymania.  
W przypadku nieobecności ucznia lub braku kontaktu z jego rodzicami, informacje  
o zagroŜeniach wysyła się listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na adres 
zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów). Wysłanie listu jest jednoznaczne  
z poinformowaniem rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach. 
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3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna moŜe być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 
a ocenę zachowania, wychowawca klasy. Wszystkie śródroczne i roczne oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania muszą być wystawione i wpisane 
do dziennika lekcyjnego na siedem dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4a. JeŜeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, Ŝe poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemoŜliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyŜszej, 

szkoła, w miarę moŜliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora 

szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6. W przypadku stwierdzenia, Ŝe roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

8. W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład 

komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

zajęcia edukacyjne. 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne moŜe być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, Ŝe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

10. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie moŜe 

być niŜsza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeŜeniem 

§38 ust. 1 Statutu szkoły. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: skład komisji, termin 

sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 
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Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Załącza się do niego pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych wypowiedziach. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13. O wynikach egzaminu dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia najpóźniej w następnym dniu po egzaminie. 

 

§ 34 a 

Warunki i tryb uzyskania wy Ŝszej niŜ przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela, 
zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złoŜyć do dyrektora szkoły pisemny 
wniosek o ustalenie wyŜszej, niŜ przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, w którym 
naleŜy umotywować, Ŝe uzyskanie przez ucznia wyŜszej oceny było niemoŜliwe lub w 
znacznym stopniu utrudnione ze względu na długotrwałe nieobecności w szkole, 
potwierdzone zwolnieniami lekarskimi lub inne przyczyny, które nauczyciel danych zajęć 
uzna za zasadne. 

3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 
składają w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

4. Dyrektor szkoły zapoznaje z wnioskiem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 
edukacyjne. Nauczyciel zobowiązany jest dokonać analizy zasadności wniosku 
oraz ustosunkować się do niego w formie pisemnej. 

5. W przypadku uznania wniosku za zasadny, nauczyciel ustala w porozumieniu z uczniem, 
rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy zakres wymagań, termin i sposób 
poprawy przewidywanej oceny rocznej przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej. 

6. WyŜszą od przewidywanej rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, uczeń moŜe uzyskać po uzupełnieniu wiadomości i umiejętności, 
określonych na daną ocenę przez nauczyciela w przedmiotowym systemie oceniania lub 
po przeprowadzeniu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, który przeprowadza powołana 
przez dyrektora szkoły komisja w składzie: 
1) nauczyciel przedmiotu – jako egzaminujący, 
2) wychowawca klasy – jako członek komisji, 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 
7. Dodatkowy sprawdzian pisemny, z którego sporządzany jest protokół, jest 

przeprowadzany najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej. 
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8. Ostateczna ocena roczna nie moŜe być niŜsza od oceny proponowanej, niezaleŜnie 
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

9. Gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, ocena z danych 
zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian, a uczeń traci moŜliwość składania dalszych 
zastrzeŜeń. 

10. Postępowanie musi być zakończone najpóźniej w dniu zebrania Rady Pedagogicznej 
klasyfikacyjnej. 

11. Po przeprowadzonym postępowaniu nauczyciel podaje informację w formie pisemnej, o 
utrzymaniu bądź podwyŜszeniu proponowanej oceny, a dokumentację postępowania 
przechowuje do 31 sierpnia. 

 

§ 35 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

b) respektowanie zasad współŜycia społecznego i norm etycznych. 

2. Ocena klasyfikacyjna  zachowania nie moŜe mieć wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyŜszej, z zastrzeŜeniem ust.6 i 7, 

c) ukończenie szkoły, z zastrzeŜeniem ust. 6 i 7. 

3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

4. Ocenę zachowania, śródroczną i roczną, w klasach IV-VI ustala się według następującej 

skali: 

• wzorowe, 

• bardzo dobre, 

• dobre, 

• poprawne, 

• nieodpowiednie 

• naganne. 

5. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania reguluje Kontrakt z uczniem, który jest 

umową zawartą między wychowawcą, a uczniem. Kontrakt szczegółowo określa warunki 

i sposób ustalenia śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, według skali 

przyjętej w ust. 4. Kontrakt z uczniem jest integralną częścią Statutu szkoły i stanowi 

Załącznik nr 1 do Statutu szkoły. 

6. Rada pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyŜszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa 

razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

7. skreślony 

8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub odchylenia rozwojowe, naleŜy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 
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odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 35 a 

Warunki i tryb uzyskania wy Ŝszej niŜ przewidywana, rocznej oceny zachowania. 

1. Za przewidywaną roczną ocenę zachowania przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez  
wychowawcę klasy, zgodnie z terminem ustalonym w Statucie szkoły. 

2. W terminie 2 dni od daty uzyskania wiadomości o przewidywanej rocznej ocenie 
zachowania, uczeń lub rodzic (prawny opiekun) moŜe złoŜyć pisemny wniosek 
do dyrektora szkoły, o podwyŜszenie o jeden stopień oceny zachowania. 

3. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz ewentualne okoliczności, mogące mieć 
wpływ na zmianę oceny. 

4. W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej rocznej oceny zachowania, 
dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 

5. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor szkoły oddala odwołanie 
rodziców. 

6. JeŜeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostały istotne uchybienia w 
procedurze wystawiania oceny zachowania, dyrektor szkoły powołuje komisję 
weryfikującą. 

7. W skład komisji weryfikującej przewidywaną roczną ocenę zachowania wchodzą: 
dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog. 

8. Celem komisji jest ponowne rozpatrzenie kwestionowanej, przewidywanej rocznej oceny 
zachowania. 

9. Ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy wystawiając roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

10. Decyzja komisji, dotycząca oceny zachowania, przekazana jest wnioskodawcy w formie 
pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia klasyfikacyjnego zebrania Rady 
Pedagogicznej. 

11. Decyzja ta jest ostateczna. 
 

§ 36 

1. Uczeń moŜe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. O moŜliwości 

nieklasyfikowania ucznia, nauczyciel prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

informuje wychowawcę na 4 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o tym na piśmie rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia. 
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, moŜe zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieobecności nieusprawiedliwionej, Rada Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieŜ uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej (czas trwania 45 minut) 

i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Odbywa 

się  on w ostatnim tygodniu ferii zimowych lub letnich, w dniu uzgodnionym z uczniem 

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz dla ucznia 

realizującego indywidualny tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

7. Dla ucznia, któremu dyrektor szkoły zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego 

lub obowiązku nauki poza szkołą, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja 

egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły. W jej skład wchodzą: 

a) dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

dla poszczególnej klasy – jako egzaminujący. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń moŜe zdawać egzaminy  

w ciągu jednego dnia. 

10. W egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć w roli obserwatora na własną prośbę 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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12. O ocenach uzyskanych przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor 

szkoły informuje na piśmie jego rodziców (prawnych opiekunów), najpóźniej 

w następnym dniu po egzaminie. 

13. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeŜeniem 

§34 ust. 5 Statutu szkoły. 

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeŜeniem §38 ust. 1 Statutu szkoły. 

 

§ 37 

1. Uczeń kl. I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej. 

1a. 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 moŜe postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 
szkoły podstawowej do klasy programowo wyŜszej, równieŜ w ciągu roku szkolnego. 

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej, 

jeŜeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyŜsze od oceny niedostatecznej, 

z zastrzeŜeniem §35 ust. 6 i 7 i §38 ust. 8 Statutu szkoły. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej 

z wyróŜnieniem. 

3a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 3, wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną/śródroczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu rocznej/śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyŜszej i powtarza klasę, z zastrzeŜeniem §38 ust. 8 Statutu Szkoły. 

6. skreślony 

7. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna moŜe postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,, na wniosek wychowawcy klasy 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 

8. Uczeń kończy szkołę, jeŜeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyŜszej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niŜszych, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyŜsze od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił 

do sprawdzianu zewnętrznego z zastrzeŜeniem §35 ust. 6 i 7 Statutu szkoły.” 

9. Uczeń kończy szkołę i otrzymuje świadectwo z wyróŜnieniem, jeŜeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co 

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

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

ocen, której mowa w ust. 9 wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z zajęć 

edukacyjnych, odbiera świadectwo wraz z rodzicem (prawnym opiekunem). 

 

§ 38 

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

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

edukacyjnych, moŜe zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

1a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów), skierowaną do dyrektora szkoły, najpóźniej na jeden dzień 

przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki 

oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.  

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu poprawkowego, 

c) pytania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę,  

e) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

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

6a. O wyniku egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia, najpóźniej w następnym dniu po egzaminie. 

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

programowo wyŜszej lub nie kończy szkoły i powtarza klasę, z zastrzeŜeniem ust. 8. 

8. Uwzględniając moŜliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna moŜe jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyŜszej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, Ŝe te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyŜszej. 

 

§ 39 

Skreślony 

 

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 40 

1. Szkoła uŜywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada własny sztandar i godło (logo). 

3. Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne  

z zapisami niniejszego statutu, jak równieŜ z przepisami wykonawczymi ustawy  

o systemie oświaty.  

 

§ 41 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ 

prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 

3. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna. 

4. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 

 

� Rada Pedagogiczna w dniu 9 grudnia 1999 r. podjęła uchwałę w sprawie projektu zmian 

do statutu szkoły. 

� Rada Szkoły zatwierdziła zmiany do statutu szkoły uchwałą nr 1 z dnia 15 grudnia 1999 r.  

� Rada Szkoły zatwierdziła zmiany do statutu szkoły uchwałą nr 6 z dnia 25 lutego 2002 r. 

� Rada Pedagogiczna w dniu 28 maja 2002 roku uchwałą pozytywnie zaopiniowała 

przeprowadzone zmiany i przekazała Radzie Szkoły do zatwierdzenia. 
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� Rada Szkoły uchwałą z dnia 11 czerwca 2002 roku zatwierdziła proponowane przez Radę 

Pedagogiczną zmiany. 

� Rada Pedagogiczna w dniu 20 marca 2006 roku uchwałą pozytywnie zaopiniowała 

znowelizowany tekst Statutu Szkoły i przekazała dokument do zatwierdzenia Radzie 

Szkoły. 

� Rada Szkoły uchwałą nr 2 z dnia 22 marca 2006 roku zatwierdziła, pozytywnie 

zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, znowelizowany tekst Statutu Szkoły. 

� Rada Pedagogiczna w dniu 15 maja 2007 r. oraz w dniu 1 października 2007 r. uchwałą 

pozytywnie zaopiniowała znowelizowany tekst Statutu Szkoły i przekazała dokument 

do zatwierdzenia Radzie Szkoły. 

� Rada Szkoły uchwałą nr 1/2007 z dnia 10 października 2007 r. zatwierdziła 

znowelizowany i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły. 

� Rada Pedagogiczna uchwałą nr VII/2008/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zatwierdziła 

zmiany w Statucie Szkoły. 

� Rada Pedagogiczna uchwałą nr IX/2008/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. zatwierdziła 

zmiany w Statucie Szkoły. 

� Rada Pedagogiczna uchwałą nr III/2010/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. zatwierdziła 

zmiany w Statucie Szkoły. 

� Rada Pedagogiczna uchwałą nr V/2010/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zatwierdziła 

zmiany w Statucie Szkoły. 

� Rada Pedagogiczna uchwałą nr I/2012/2013 z dnia 12 września 2012 r. zatwierdziła 

zmiany w Statucie Szkoły. 

� Rada Pedagogiczna uchwałą nr II/2012/2013 z dnia 22 listopada 2012 r. zatwierdziła 

zmiany w Statucie Szkoły. 

 


