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PODSTAWA PRAWNA  
 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – tekst jednolity  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61. Poz. 624, 

z późniejszymi zmianami). 
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ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 

 

§ 1 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Lublinie 

przy ul. Nałkowskich 110 zwana dalej "szkołą", jest szkołą publiczną. 

  

 

§ 2 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Lublin. 

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. 

 

 

§ 3 

 

1. Szkoła działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady 

Miejskiej w Lublinie nr 104/VIII/99 z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie sieci 

szkół prowadzonych przez miasto Lublin. 

 

 

§ 4 

 

1. Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat, w ostatnim roku nauki przeprowadza się 

sprawdzian. 

2. W szkole może być zorganizowany oddział przedszkolny. 

3. Zajęcia odbywają się w systemie dwuzmianowym. 

4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych określa Minister Edukacji 

Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

 

§ 5 

 

1. Od 2011 roku szkoła posiada własny sztandar i hymn. 

 
Opis sztandaru: 

 

Sztandarem jest kwadratowy płat tkaniny dwustronnie haftowany o wymiarach 100 

cm x  102 cm umieszczony na drewnianym drzewcu  zwieńczonym srebrnym orłem w złotej 

koronie. Tło obu stron sztandaru jest beżowe, boki sztandaru obszyto frędzlami koloru 

złotego. 

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski i Małej Ojczyzny, jaką jest 

szkoła i jej najbliższe środowisko. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.  
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Pierwsza strona - awers: 
 

Centralne miejsce zajmuje godło Polski – biały orzeł na czerwonym tle. Okalają go 

słowa: Bóg, wiedza, patriotyzm, honor. 

 

Druga strona - rewers: 

 

Na środku sztandaru widnieje popiersie Kazimierza Wielkiego wyhaftowane złotą 

nicią. Majestatu dodają mu błyszczące kamienie na stroju i w koronie. Nad głową króla 

zamieszczono napis brzmiący: „Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie”, zaś w dolnej części 

sztandaru znajduje się dalszy ciąg: „im. Króla Kazimierza Wielkiego”. 

 
Hymn: 
 

1. 

W murach wrotkowskich, co wznoszą się 

Dumna uczniów dziś rozbrzmiewa pieśń 

Niesie z sobą prawdy historyczną treść 

W życie nasze pragniemy ją nieść. 

 

2. 

Honor, szlachetność jaśnieje w nas 

Poznać, odkryć, wkraczać ponad czas 

Pełni wiary w siebie ku marzeniom iść 

Zgodnie z królem Kazimierzem żyć. 

 

3. 

Dobrym przykładem dziedzictwa bądź 

Skarby ojców w sercu swoim noś 

Chwaląc sztandar szkoły, nucąc zacną pieśń 

Wiwat! Casimirus Magnus Rex! 

 

 

2. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny, które tworzą następujące uroczystości: 

 

a) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

b) Ślubowanie uczniów klas 1. 

c) Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 

d) Dzień św. Mikołaja – 6 grudnia 

e) Spotkanie wigilijne 

f) Dzień Patrona – 4 marca 

g) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja 

h) Szkolny Dzień Sportu – 1 czerwca 

i) Bal absolwentów – czerwiec 

j) Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

 

3. Celebrowane szczególnie są uroczystości: 

1) święta i rocznice państwowe, 
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2) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

3) ślubowanie klas pierwszych, 

4) święto patrona szkoły, 

5) Dzień Dziecka, 

6) Dzień Edukacji Narodowej, 

7) pożegnanie absolwentów szkoły.    

 

 

 

ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA SZKOŁY. 
 

 

§ 6 

 

CELEM SZKOŁY JEST: 

 

1. Kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach 

gimnazjalnych i życia we współczesnym świecie. 

2. Zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego i fizycznego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz 

poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otworzeniu się na wartości kultur Europy i świata. 

4. Kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, demokracji, humanizmu i wolności, 

przekazywanie wiedzy o otaczającym świecie, kulturze i środowisku naturalnym. 

5. Przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, 

zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich 

doświadczeniom uczniów. 

6. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

7. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie oraz zagwarantowanie im dostępu do 

różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich. 

8. Respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: 

uczeń – szkoła – dom rodzinny. 

9. Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 

ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy. 

 

 

§ 7 

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1. Szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar 

wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego. 
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2. Program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym. 

3. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym. 

 

Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego 

nauczyciela. 

 

§ 8 

 

1. Szkoła organizuje naukę religii oraz zajęcia etyki w sposób określony odrębnymi 

przepisami. 

 

 

§ 9 

 

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie 

o systemie oświaty i jako szkoła publiczna: 

 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 

2) zapewnia wszystkim uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

3) przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie, a w miarę wolnych miejsc 

również uczniów zamieszkałych poza obwodem, 

4) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez atrakcyjny i nowatorski 

proces nauczania oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym, 

5) planuje i realizuje zadania wychowawcze i profilaktyczne, 

6) rozpoznaje potrzeby w zakresie opieki i zapewnia dostępne formy pomocy 

uczniom, którzy jej potrzebują, 

7) zapewnia pomoc pedagogiczną: 

 

a) dla dobra dziecka nauczyciele mają prawo i obowiązek po obserwacji 

ucznia zasugerować rodzicom potrzebę badania w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

b) nauczyciele i pedagodzy szkolni dostosowują wymagania edukacyjne 

zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, która 

diagnozuje dysfunkcje i możliwości uczniów, 

c) nauczyciele na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

lekarza rodzinnego i specjalisty oraz obserwacji własnych i rodziców 

kierują ucznia na: 

- zajęcia terapii pedagogicznej, 

- zajęcia wyrównawcze, 

- konsultacje przedmiotowe, 

- zajęcia socjoterapii, 
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- zajęcia artterapii. 

Organizację wyżej wymienionych zajęć ustala dyrektor szkoły. 

 

d) za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły pedagog może wystąpić do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej z inicjatywą organizacji na terenie placówki 

szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli i rodziców, 

e) pedagog szkolny na wniosek dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy 

występuje do Sądu Rodzinnego Wydział Spraw Rodziny i Nieletnich 

z prośbą o przeanalizowanie sytuacji rodzinnej ucznia, 

f) pedagog szkolny na wniosek dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy 

występuje z prośbą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

o przeanalizowanie i ewentualne udzielenie pomocy rodzinie ucznia 

o niskim statusie materialnym, 

8) zapewnia opiekę z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa,  

9) zapewnia promocję i ochronę zdrowia z uwzględnieniem zagadnień 

dotyczących profilaktyki uzależnień, 

10) zapewnia upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia, 

11) zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, 

12) stwarza możliwość uczestniczenia w zajęciach klas o rozszerzonym 

programie nauczania zgodnie z możliwościami szkoły oraz predyspozycjami 

uczniów, 

13) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

 

 

§ 10 

 

1. Z inicjatywy dyrektora szkoły lub innego organu placówki (Rada Szkoły, Rada 

Rodziców, Samorząd Uczniowski) stowarzyszenia i organizacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej mogą organizować          

na terenie szkoły imprezy okolicznościowe, akcje charytatywne lub zajęcia 

opiekuńcze, edukacyjne, artystyczne. 

2. Za zgodą dyrektora szkoły następuje ustalenie zakresu i tematyki tych form 

współdziałania. 

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji mogą również za zgodą dyrektora 

szkoły występować z inicjatywą podejmowania działań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na terenie placówki. 

 

 

§ 11 

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły podlega stałemu monitorowaniu 

i systematycznemu badaniu w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego 

przez dyrektora szkoły i jego zastępców. 
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§ 12 

 

1. Szkoła realizuje program wychowawczy uchwalany corocznie przez radę 

pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców. 

2. Pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się wnętrze 

człowieka i istotne wartości życia ludzkiego jest rodzina, a pierwszymi 

powołanymi i uprawnionymi do wychowania swoich dzieci są rodzice. Działania 

podejmowane przez szkołę mają na celu wspomagać i uzupełniać w tym procesie 

rodziców.  

3. Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela i nie jest 

traktowane jako dodatkowe zadanie, lecz proces ciągły. 

4. Na czele wartości, które nadają kierunek naszym oddziaływaniom 

wychowawczym, stawiamy: 

1) szacunek dla innych ludzi, 

2) tolerancję, 

3) patriotyzm, 

4) wzajemne zrozumienie, 

5) poczucie bezpieczeństwa, 

6) konsekwencję w działaniu, 

7) sumienność, 

8) pracowitość, 

9) samodzielność 

10) uczciwość, 

11) odpowiedzialność, 

12) prawdomówność, 

13) odpowiedzialność za czyny i słowa, 

14) poszanowanie cudzej własności, 

15) wrażliwość na potrzeby innych, 

16) wiarygodność, 

17) wytrwałość, 

18) poczucie własnej wartości, 

19) ciekawość poznawcza, 

20) kreatywność, 

21) przedsiębiorczość. 

 

5. Szkoła realizując swój program wychowawczy uczy: 

 

1) rozpoznawania dobra i zła, 

2) życia w zespole z innymi i dla innych, 

3) udziału w życiu społecznym, 

4) podstawowych umiejętności życiowych, 

5) otwartości, 

6) radzenia sobie z przejawami agresji, 

7) umiejętności udzielania pomocy potrzebującym, 

8) brania odpowiedzialności za swoje czyny i słowa, 

9) kultury osobistej, 
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10) przekazuje właściwe wzorce osobowe; 

11) gotowości do uczestnictwa w kulturze, 

12) gotowości do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, 

13) poszanowania tradycji i kultury własnego narodu oraz innych kultur, 

14) zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

 

6. Do powinności wychowawców i nauczycieli należy w szczególności: 

 

1) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, 

2) odpowiadanie na potrzeby, zainteresowania i problemy uczniów, 

3) uczenie dziecka samodzielności i dokonywania właściwych wyborów, 

4) wspieranie rodziców w procesie wychowania, 

5) zapewnienie uczniom i rodzicom wszechstronnej informacji  na temat 

wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz 

osiągnięć uczniów, 

6) organizacja spotkań z rodzicami w atmosferze dobrej komunikacji 

i zrozumienia, 

7) bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, 

8) współpraca i jednolitość oddziaływań wychowawczych zgodnych 

z programem wychowawczym szkoły. 
 

7. Praca wychowawców integruje uczniów, rodziców i nauczycieli przy realizacji 

projektów: 

 

 

PROJEKT: UCZNIOWIE 

 

Chcecie się dobrze czuć w szkole: 

a) bądźcie częścią zintegrowanej społeczności szkolnej, 

b) bądźcie nastawieni na akceptację siebie i innych, 

c) bądźcie odpowiedzialni za własne wybory, decyzje i słowa,  

d) porozumiewajcie się bez konfliktów z otoczeniem. 

 

Oto cele, jakie chcemy osiągnąć: 

 

Uczniowie: 

a) akceptują siebie, znają swoje mocne i słabe strony, 

b) dostrzegają i aprobują różnice w wyglądzie i zachowaniu innych ludzi, 

c) doceniają role pełnione przez dorosłych, 

d) umieją wyrażać swoje myśli i potrzeby, 

e) prezentują postawę obywatelską i patriotyczną, opartą na poszanowaniu 

tradycji i kultury narodowej, 

f) znają swoje prawa i obowiązki, respektują je, mają świadomość skutków 

swego postępowania w zakresie czynów i słów, 

g) panują nad emocjami, 

h) pomagają koleżankom i kolegom, 

i) rozumieją potrzebę zdrowego trybu życia, 
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j) nie ulegają nałogom, 

k) nie przejawiają zachowań agresywnych, 

l) nie stosują przemocy fizycznej i słownej wobec innych w żadnych 

okolicznościach. 

 

 

PROJEKT: RODZICE  

 

Chcecie Państwo dobrej szkoły dla swego dziecka – twórzcie ją razem z nami. 

A zatem: 

a) bądźcie współgospodarzami szkoły, 

b) bądźcie częścią zintegrowanej społeczności szkolnej, 

c) bądźcie odpowiedzialni za swoje wybory i decyzje, 

d) porozumiewajcie się bez konfliktów. 

Oto cele, jakie chcemy osiągnąć: 

Rodzice: 

a) uczą szacunku do siebie i innych, 

b) znają potrzeby i możliwości dziecka, 

c) ściśle współpracują z nauczycielami, 

d) aktywnie włączają się w życie szkoły, 

e) uczestniczą w podejmowaniu decyzji ważnych dla dziecka i szkoły, 

f) wspomagają szkołę w tworzeniu warunków do nauki i rozwoju dzieci. 

 

 

PROJEKT: NAUCZYCIELE 

 

Chcemy być autorytetem – 

a) bądźmy częścią zintegrowanej społeczności szkolnej, 

b) bądźmy nastawieni na akceptację siebie i innych, 

c) bądźmy odpowiedzialni za własne wybory i decyzje, 

d) porozumiewajmy się z otoczeniem bez konfliktów. 

Oto cele, jakie chcemy osiągnąć: 

 

Nauczyciel: 

a) zna swoje mocne strony, 

b) dostrzega i akceptuje indywidualność uczniów, rodziców 

i współpracowników, 

c) szanuje odmienność poglądów innych ludzi, 

d) umie wyrażać swoje potrzeby, 

e) panuje nad emocjami, 

f) zna swoje prawa i obowiązki, respektuje je, 

g) ponosi odpowiedzialność za wykonywanie podjętych działań. 
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§ 13 

 

 

1. Szkoła realizuje program profilaktyki uchwalany corocznie przez radę 

pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców. 

 

2. Cele programu: 

1) W odniesieniu do uczniów: 

a) ograniczenie zachowań agresywnych, 

b) przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole, 

c) motywowanie uczniów do podejmowania działań zwiększających wiedzę 

szkolną, zachęcanie do angażowania się w życie szkoły, 

d) kreowanie zdrowego stylu życia poprzez wspomaganie prawidłowego 

rozwoju fizycznego i psychospołecznego ucznia. 

2) W odniesieniu do rodziców i nauczycieli: 

a) doskonale umiejętności wychowawczych, 

b) przekazywanie pozytywnych wzorców zachowań, 

c) poprawa skuteczności działań wychowawczych wobec uczniów będących 

sprawcami przemocy rówieśniczej. 

 

3. Szkolny program profilaktyki podlega stałej ewaluacji i jest na bieżąco 

modyfikowany w zależności od potrzeb i możliwości społeczności szkolnej. 

 

4. Działania w ramach profilaktyki obejmują: 

1) prowadzenie profesjonalnych i autorskich programów profilaktycznych, 

2) organizację różnorodnych imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w tym 

artystycznych i sportowych, 

3) organizację półkolonii oraz obozów letnich i zimowych z realizacją programów 

profilaktycznych. 

5. Szczegółowy opis działań i formy realizacji w ramach poszczególnych projektów 

zawiera szkolny program profilaktyki. 

 

 

§ 14 

 

1. Szkoła, działając w ramach Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, 

realizuje działania skierowane na kształtowanie i umacnianie u uczniów zachowań 

sprzyjających zdrowiu poprzez: 

1) wyposażenie w wiedzę o zdrowiu, 

2) tworzenie środowiska promującego zdrowy styl życia, 

3) kształtowanie poczucia własnej wartości i wspomaganie w rozwoju, 

4) naukę dokonywania właściwych wyborów z punktu widzenia własnego 

zdrowia. 

2. Program realizowany jest w następujących formach: 

1) Szkoła Aktywnych Ludzi – obejmuje zadania związane z podnoszeniem 

sprawności fizycznej i rozwijanie aktywności ruchowej, wszechstronnym 
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rozwijaniem osobowości dzieci i dorosłych, stworzeniem możliwości 

samorealizacji. 

2) Szkoła Zdrowych Ludzi – obejmuje zadania związane z nauką zdrowego stylu 

odżywiania, kształtowania nawyków higienicznych, podejmuje działania 

związane z wskazywaniem atrakcyjnych modeli życia bez nałogów poprzez 

realizację specjalistycznych programów profilaktycznych (projekt „Zdrowa 

Szkoła”). 

3) Bezpieczna Szkoła – realizuje zadania związane z organizacją bazy bezpiecznej 

i przyjaznej uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. 

4) Zielona Szkoła – podejmuje działania związane z kształtowaniem umiejętności 

i potrzeby życia w zdrowym i czystym środowisku. 

5) Szkoła Dobrych Manier – kształtuje prawidłowe relacje wśród społeczności 

szkolnej.   

 
§ 15 

 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana 

jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega             

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                   

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów             

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów. 
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4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne         

i nieodpłatne. 

5.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) psychologiem; 

3) pedagogiem; 

4) Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Lublinie; 

5) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

6) innymi szkołami; 

7) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni psychologiczno - pedagogicznej; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

7.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie: 

1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, 

w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na 

celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień; 

2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz 

planowanie sposobów ich zaspokajania; 

3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych; 

4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych 

6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

7) porad dla uczniów; 

8) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej. 

8. Nauczyciel, wychowawca w szkole prowadzi w szczególności obserwację 

pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u 

uczniów trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas 1 – 3 – ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.  

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

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczo – 

pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w 

trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym: 

a) wychowawcę 

b) dyrektora szkoły 
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10.  Wychowawca klasy lub dyrektor informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy     z uczniem 

– jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

11. Wychowawca klasy lub dyrektor planują i koordynują udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, 

okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane. 

12. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie 

wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz         

na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

13. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub 

nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie 

ucznia opieką. 

14.W szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami 

i uzdolnieniami uczniów. 

15. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody 

na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 

16. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 

uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 

specjalną opieką nauczyciela. 

17. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

polega na: 

1) dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości 

percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości 

i umiejętności ucznia; 

4) różnicowaniu stopnia trudności prac domowych. 

18.Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 

znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez 

nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8 osób. 

19.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych wykorzystując aktywne metody pracy. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8. 

20.Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami       

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 
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21. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy,        

które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

22. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

23. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno –

wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. 

24.Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

25. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje 

się rodziców ucznia. 

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

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel niezwłocznie udziela uczniowi tej 

pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę 

klasy oraz dyrektora szkoły. 

27. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym 

opracowanym dla ucznia.  

28. Nauczyciel zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest obowiązany prowadzić 

dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie 

dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy 

i umiejętności uczniów objętych tą forma pomocy. 

29. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje 

dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

30. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela Poradnia 

Pedagogiczno – Psychologiczna nr 1 w Lublinie na zasadach określonych 

w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

31. Do zadań pedagoga należy: 

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

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy 
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psychologiczno – pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

ucznia; 

5) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

6) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów; 

7) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

9) podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych                 

w sytuacjach kryzysowych; 

11) pomoc rodzinom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych 

porad w zakresie wychowania;  

14) wspierania nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

15) udział w opracowaniu programów profilaktyki; 

16) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

32. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej; 

2) występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji. 

33. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego 

grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

34. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczeń, przedstawiając Radzie 

Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze 

ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 

35. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, 

dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłaty 

ubezpieczenia. 

36. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów 

leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także 

nauczycieli. 
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ROZDZIAŁ III - ORGANY SZKOŁY. 
 

 

§ 16 

 

1. Organami szkoły są: 

 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców, 

5) rada szkoły. 

 

§ 17 

 

Do zadań dyrektora szkoły należy: 

 

1. Organizowanie i sprawowanie kontroli zarządczej, zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych. 

2. Kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz. 

3. Tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych szkoły. 

4. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne. 

5. Współpraca z radą szkoły, radą rodziców, samorządem uczniowskim. 

6. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy 

i stosunków pracowniczych. 

7. Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych 

i dydaktycznych. 

8. Współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji 

zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty. 

9. Przedkładanie do zaopiniowania radzie szkoły projektów planów pracy, planu 

finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych 

nauczycieli, planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

10. Przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej. 

11. Zapoznawanie rady pedagogicznej i rady rodziców z planem nadzoru 

pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego 

realizacji. 

12. Ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w 

tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

13. Przedkładanie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów 

innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 

14. Przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji 

i promocji uczniów. 

15. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej i wstrzymywanie uchwał niezgodnych 

z przepisami prawa. 
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16. Opracowanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem 

dyscypliny budżetowej. 

17. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

18. Prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

19. Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

20. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, 

przenoszenia do innych klas. 

21. Udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki, nauczanie domowe lub 

indywidualne. 

22. Zwalnianie uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowanie fizycznego 

i zajęć komputerowych. 

23. Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach 

człowieka i prawach dziecka. 

24. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej. 

25. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach 

urzędniczych. 

26. Stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie 

opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym. 

27. Dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu 

zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 

28. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności: 

a) nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły, 

b) powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych 

zgodnie z przepisami, 

c) opracowanie szkolnego regulaminu wynagradzania, 

d) przyznawanie nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych 

pracownikom, 

e) występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia, 

f) wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym, 

g) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, 

h) przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych 

zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów, 

i) dysponowanie środkami ZFŚS, 

j) występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw 

i godności nauczyciela, 

k) opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących 

stanowiska urzędnicze, 

l) odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach 

urzędniczych, 

m) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 

na stanowiskach pracy. 

29. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego 

w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły. 

30. Opracowanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny. 
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31. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły. 

32. Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny. 

33. Dokonywanie co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku 

i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw. 

34. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych. 

35. Zapewnianie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i nauki. 

36. Współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie 

ich uprawnień. 

37. Zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich 

doskonalenia zawodowego. 

38. Planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, planu 

doskonalenia nauczycieli. 

39. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli 

w organizacji praktyk studenckich. 

40. Stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich. 

41. Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu. 

42. Powoływanie Komisji Stypendialnej, Rekrutacyjnej. 

43. Podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego 

zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników. 

44. Organizowanie egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1 ustawy o systemie 

oświaty. 

45. Podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami. 

46. Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.  

 

 

§ 18 

 

 

1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty 

i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. 

 

 

§ 19 

 

1. W szkole może być utworzone za zgodą organu prowadzącego stanowisko 

wicedyrektora, gdy liczy ona więcej niż 12 oddziałów. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska kierownicze. 

3. Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala dyrektor szkoły. 

4. W szkole wydziela się jednostki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy: 

1) Wicedyrektor ds. klas I-III, 

2) Wicedyrektor ds. klas IV-VI. 
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§ 20 

 

1. Do zdań wicedyrektora nadzorującego pracę klas IV-VI  należy w szczególności: 

 

1) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, 

w tym prowadzenie obserwacji lekcji u wskazanych przez dyrektora 

nauczycieli. 

2) Nadzór nad samorządem uczniowskim. 

3) Nadzór i kontrola zespołu wychowawców. 

4) Udostępnianie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom o formach 

pomocy materialnej uczniom. 

5) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do 

księgowości. 

6) Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa. 

7) Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników 

pedagogicznych. 

8) Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i oceny dorobku zawodowego 

dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli. 

9) Przeprowadzanie szkoleniowych zebrań rady pedagogicznej z zakresu prawa 

oświatowego. 

10) Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych 

nauczycielom. 

11) Opracowanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas. 

12) Opracowanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego. 

13) Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach 

dziecka. 

14) Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach. 

15) Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym. 

16) Pełnienie funkcji lidera wdn. 

17) Nadzór pedagogiczny zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny. 

18) Odpowiadanie za prowadzenie kroniki szkoły. 

19) Prowadzenie nadzoru nad organizacją konkursów szkolnych i pozaszkolnych. 

20) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk studenckich. 

21) Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi 

w szkole za zgodą dyrektora szkoły i pozytywnej opinii rady rodziców 

w zakresie działania programowego. 

22) Opracowanie na potrzeby dyrektora i rady pedagogicznej wniosków 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

23) Kontrola realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego 

przedmiotu. 

24) Opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania 

i wychowania. 

25) Kontrola realizacji indywidualnego nauczania. 
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26) Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień 

statutu. 

27) Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich 

obowiązków. 

28) Przygotowanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz 

ich systematyczna kontrola. 

29) Kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie ich zgodności z podstawą programową 

i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

30) Kontrola prawidłowości prowadzenia kartotek, rachunków i sprawozdań 

dotyczących zakupu i rozchodów artykułów spożywczych oraz zatwierdzanie 

rachunków tych zakupów. 

31) Współpraca z radą rodziców i radą pedagogiczną. 

32) Kontrola pracy pracowników obsługi. 

33) Dbałość o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli. 

34) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i służbami 

porządkowymi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu  ładu i porządku 

w szkole i na jej terenie. 

35) Wykonywanie poleceń dyrektora szkoły. 

36) Zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

 

2. Do zadań wicedyrektora ds. klas I – III należy w szczególności: 

 

1) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, 

w tym prowadzenie obserwacji lekcji u wskazanych przez dyrektora 

nauczycieli. 

2) Udostępniania informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach 

pomocy materialnej uczniom. 

3) Nadzorowanie pracy świetlicy szkolnej. 

4) Nadzór konkursów szkolnych i pozaszkolnych dla klas I – III. 

5) Nadzór realizacji programu zdrowej szkoły. 

6) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych nauczycieli przydzielonych 

w nadzorze. 

7) Prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa. 

8) Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników 

pedagogicznych. 

9) Przygotowanie projektów ocen nauczycieli i dorobku zawodowego dla 

wskazanych przez dyrektora nauczycieli. 

10) Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa 

oświatowego. 

11) Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych 

nauczycielom. 

12) Organizacja pracy zespołu ds. badania wyników nauczania w klasach I – III. 

13) Opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego. 

14) Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach 

dziecka. 
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15) Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach. 

16) Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym. 

17) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk studenckich. 

18) Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi 

w szkole za zgodą dyrektora szkoły i pozytywnej opinii rady rodziców 

w zakresie działania programowego. 

19) Opracowanie na potrzeby dyrektora szkoły i rady pedagogicznej wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

20) Kontrola realizacji przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego 

przedmiotu. 

21) Kontrola realizacji indywidualnego nauczania. 

22) Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień 

statutu. 

23) Dbałość o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt. 

24) Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich 

obowiązków. 

25) Przygotowanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz 

ich systematyczna kontrola. 

26) Kontrola prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawą programową 

i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. 

27) Współpraca z radą rodziców i radą pedagogiczną. 

28) Kontrola pracy pracowników obsługi. 

29) Dbałość o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli. 

30) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i służbami 

porządkowymi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu  ładu i porządku w 

szkole i na jej terenie. 

31) Wykonywanie poleceń dyrektora szkoły. 

32) Zastępstwa za dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

 

§ 21 

 

1. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele i dyrektor szkoły.  

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor, który przygotowuje 

i prowadzi zebrania oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie 

i porządku obrad. 

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – 

osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej.  

4. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 

§ 22 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
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1) zatwierdzanie planu pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez radę szkoły i radę 

rodziców, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez radę szkoły, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

5) opracowanie szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego, 

6) uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły 

w porozumieniu z radą rodziców. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) roczną organizację pracy szkoły, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego, 

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

wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i realizowanych w ramach 

art. 42 KN, 

5)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejnych 5 lat szkolnych, 

6) powierzanie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie 

z tych stanowisk, 

7) podjęcie w szkole działalności w szkole przez stowarzyszenia i organizacje, 

8) opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian do statutu i upoważnia dyrektora 

do obwieszczania jednolitego tekstu statutu. 

4. Rada pedagogiczna wydaje opinię o  pracy dyrektora: 

1) Na wniosek organu prowadzącego lub organu pełniącego nadzór 

pedagogiczny wicedyrektor szkoły zwołuje zebranie przewodniczących 

zespołów przedmiotowych, którzy formułują opinię o pracy dyrektora szkoły. 

2) Przygotowaną opinię referuje podczas zebrania rady pedagogicznej sekretarz 

powołanego zespołu. 

3) Członkowie rady pedagogicznej zgłaszają swoje uwagi i poprawki do 

przedstawionej opinii. 

4) Przyjętą przez radę pedagogiczną opinię wicedyrektor szkoły przekazuje 

organowi występującemu o jej wydanie. 

5. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora szkoły wynikające z nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy    

do roku. 

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego 

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, rady 

szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 składu rady 

pedagogicznej. 
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8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. W sprawach osobowych 

przeprowadza się głosowanie tajne. 

9. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

10. Nauczyciele są zobowiązani prawnie do nieujawniania spraw poruszanych 

na zebraniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 

a także nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

 

§ 23 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu 

są reprezentantami ogółu uczniów. 

2. Zarząd rady samorządu uczniowskiego może przedstawiać dyrektorowi, radzie 

szkoły wnioski i opinie o sprawach szkoły i realizacji podstawowych praw 

uczniów: 

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

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

3) prawa do organizacji życia szkolnego zgodnie z potrzebami uczniów 

i możliwościami szkoły w zakresie działalności kulturalnej, sportowej 

i rozrywkowej, 

4) prawa do organizowania pomocy w nauce najsłabszym uczniom, 

5) prawa do swobodnej wypowiedzi i redagowania gazety szkolnej. 

3. Uczniowie mają prawo w porozumieniu z dyrektorem do wyboru nauczyciela 

pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony 

przez ogół uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. 

 

§ 24 

 

1. Rada rodziców jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców wspierającą 

działalność statutową szkoły. 

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału. 

3. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

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

1) strukturę i tryb pracy, 

2) szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli do rady rodziców i rad 

oddziałowych. 

6. Rada rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty, 
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2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych, 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, 

4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego 

przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny 

pracy. 

7. Rada rodziców ma prawo do: 

1) ustalonych w drodze porozumienia spotkań z dyrektorem szkoły, 

nauczycielami i wychowawcami, 

2) występowania z wnioskami dotyczącymi bieżącego i perspektywicznego 

planowania pracy szkoły, 

3) pomocy w doskonaleniu i organizacji warunków pracy szkoły, 

4) współudziału w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 

opiekuńczych szkoły, 

5) podejmowania działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków 

finansowych na rzecz szkoły, 

6) gromadzenia funduszy pochodzących ze składek rodziców, 

7) określania sposobu wydatkowania tych funduszy, 

8) uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły 

w porozumieniu z radą pedagogiczną, 

9) opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu  w przypadku 

ubiegania się o awans zawodowy, 

10)  występowania do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady 

szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

11)  opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia, 

12)  opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

13)  może na prośbę dyrektora wyrazić opinię w sprawie zestawu programów 

nauczania i szkolnego zestawu podręczników. 

14) opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego. 

 

 

§ 25 

 

1. Rada szkoły jest organem społecznym. 

2. W skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie po 3 osoby: 

1) nauczyciele – wybrani przez ogół nauczycieli, 

2) rodzice - wybrani przez ogół rodziców. 

3. Po wyborach członków, na pierwszym posiedzeniu, rada szkoły wybiera spośród 

siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza: 

1) przewodniczący - reprezentuje radę na zewnątrz oraz w kontaktach 

z dyrektorem, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, 

zwołuje posiedzenia rady, przygotowuje porządek obrad i im przewodniczy, 

może występować z inicjatywą zwołania posiedzenia rady pedagogicznej, 
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2) wiceprzewodniczący - zastępuje przewodniczącego pod jego nieobecność, 

3) sekretarz - prowadzi księgę protokołów i protokołuje posiedzenia rady. 

4. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata i kończy się z chwilą zwołania pierwszego 

posiedzenia nowej rady (najpóźniej do 15 września). 

5. Wybory do nowej rady przygotowuje i przeprowadza przewodniczący ustępującej 

rady w ostatnim miesiącu kadencji (wrześniu) w porozumieniu z radą 

pedagogiczną i radą rodziców. 
6. Rada szkoły opracowuje regulamin pracy lub nowelizuje istniejący w formie 

aneksu. 

7. Rada szkoły może rozwiązać się przed upływem kadencji na wniosek 2/3 składu 

rady lub na wniosek przewodniczącego w przypadku, gdy członkowie rady szkoły 

nie wywiązują się ze swoich obowiązków. 

8. Rada szkoły posiada uprawnienia w zakresie opiniowania, wnioskowania 

i uchwalania.  

9. Rada szkoły opiniuje: 

1) kandydata na dyrektora szkoły ustalonego przez organ prowadzący szkołę 

w przypadku, gdy do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku 

konkursu nie wyłoni się kandydata, 

2) kandydata, celem przedłużenia mu stanowiska dyrektora na kolejną kadencję, 

3) kandydatów powoływanych na stanowiska wicedyrektorów szkoły i inne 

stanowiska kierownicze oraz w  przypadku ich odwoływania z zajmowanych 

stanowisk, 

4) pracę dyrektora poddawanego ocenie przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, 

5) wnioski w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników szkoły, 

6) roczny plan finansowy środków specjalnych szkoły, 

7) plan pracy szkoły, 

8) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

9) powstanie w szkole stowarzyszeń i organizacji z wyjątkiem partii i organizacji 

politycznych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród 

dzieci i młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
10. Rada szkoły wnioskuje: 

1) w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych, 

2) do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, 

w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nadobowiązkowych, 

3) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą (Kuratorium 

Oświaty) o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora 

lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. 

Wnioski te mają dla organu charakter wiążący. 
11. Rada szkoły uchwala: 

1) statut szkoły i jego zmiany, 

2) regulamin swojej działalności. 
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§ 26 

 
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych 

decyzji należy do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 

stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś 

z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, 

powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi 

po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor wyznacza 

swojego przedstawiciela do pracy z zespole. 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję 

w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

 

ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA SZKOŁY. 
 

§ 27 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły 

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w  przepisach 

w sprawie ramowego planu nauczania. 

2. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę 

godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę. 

3. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przedstawia 

do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 kwietnia każdego 

roku. 

4. Szkoła może wprowadzać zmodyfikowane rozwiązania organizacyjne 

i metodyczne mające na celu poprawę skuteczności jej działania. 

5. Szkoła może opracować i wdrożyć autorskie programy nauczania. 

6. W szkole są prowadzone innowacje pedagogiczne dotyczące wprowadzenia 

elementów oceniania kształtującego. 
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§ 28 

 

1. Podstawową formą pracy w szkole jest system klasowo - lekcyjny. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Czas trwania zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

 

§ 29 

 

1. Dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły ustala 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

sposób realizacji godzin z artykułu 42 ustawy Karta Nauczyciela, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

3. Zajęcia z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 

24 uczniów odbywają się z podziałem na grupy. 

4. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów na zajęciach, o których 

mowa w ust. 3 można dokonywać podziału na grupy za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 

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

liczących od 12 do 26 uczniów. 

6. Podział oddziału na grupy na lekcjach pływania odbywa się z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów bezpieczeństwa. 

7. Dyrektor szkoły tworzy corocznie grupy klasowe lub międzyklasowe zajęć 

korekcyjnych zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi i budżetem godzin 

na podstawie orzeczeń lekarskich, uwzględniając odrębne przepisy. 

 

§ 30 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców (opiekunów) szkoła organizuje świetlicę. 

2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w godzinach 6
30

 – 17
00

 w grupach 

wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25. 

 

 

§ 31 

 

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

i pracowników szkoły. 

2. Odpłatność za obiady ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

3. Zasady pracy świetlicy i korzystania ze stołówki określają stosowne regulaminy. 
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§ 32 

 

1. W celu zapewnienia systematyczności i efektywności kontaktów nauczycieli 

i wychowawców z rodzicami w szkole organizowane są: 

1) wywiadówki i zebrania rodziców nie rzadziej niż dwa razy w okresie, 

2) konsultacje nauczycieli jedną godzinę tygodniowo. 

2. Organizowane są odczyty i prelekcje zgodnie z potrzebami rodziców, szkoły 

i środowiska szkolnego. 

3. Dla rodziców, którzy oczekują ze strony szkoły szczególnej pomocy w zakresie 

problemów wychowawczych z dziećmi, mogą być organizowane grupy wsparcia. 

4. W zależności od potrzeb mogą być organizowane zajęcia psychoedukacyjne 

dla uczniów i rodziców w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, 

zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju. 

 

 

§ 33 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom korzystanie z szatni za okazaniem numerków 

z oznaczeniem oddziału i numeru ucznia w dzienniku lekcyjnym. Dzieci otrzymują 

numerki na początku roku szkolnego. 

 

§ 34 

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno- 

wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. 

2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. 

3. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora szkoły 

do tygodniowego planu zajęć - tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 

 

§ 35 

 

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki budynek 

i teren szkoły jest objęty nadzorem kamer CCTV. 

2. W szkole funkcjonują zasady wykorzystania zapisów z monitoringu: 

1) dane z monitoringu są przechowywane na nośnikach elektronicznych przez 

okres 30 dni; 

2) dostęp do zapisów z monitoringu posiada dyrektor szkoły, pedagog 

i nauczyciele uczący; 

3) rodzic lub opiekun prawny może wystąpić o udostępnienie nagrań 

z monitoringu w sytuacji konieczności wyjaśnienia zdarzenia z udziałem jego 

dziecka; 

4) zgodę na udostępnienie wydaje dyrektor szkoły; 

5) zapoznanie się z nagraniem odbywa się wyłącznie w obecności nauczyciela lub 

pedagoga szkolnego. 
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3. Na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycielskie podczas przerw 

międzylekcyjnych.                                  

4. Nauczyciel dyżurujący odpowiada za bezpieczeństwo uczniów na korytarzu, ład 

i porządek. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych 

odpowiada osoba prowadząca te zajęcia. 

6. Zwolnienie ucznia z lekcji następuje na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna. 

7. W przypadku nagłego zachorowania ucznia nauczyciel ma obowiązek przekazać 

go pod opiekę pielęgniarki szkolnej, wezwać rodzica i powierzyć mu dziecko. 

8. Podczas zajęć poza terenem szkoły, pobytu w „zielonej szkole”, „białej szkole” 

i na czas trwania wycieczek nauczyciele – organizatorzy korzystają w miarę 

potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela 

za bezpieczeństwo dzieci. 

 

§ 36 

 

1. W szkole mogą być organizowane wycieczki edukacyjne i krajoznawczo - 

turystyczne według zasady: 

1) dla uczniów klas I - III na terenie najbliższej okolicy, macierzystego 

województwa i regionu geograficznego z wyłączeniem „zielonej szkoły 

i „białej szkoły”, 

2) dla uczniów klas IV - VI na terenie macierzystego województwa, regionu, 

kraju. 

2. W przypadku, kiedy na wycieczkę jedzie część klasy, obowiązkiem wychowawcy 

jest zapewnienie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, pozostałym uczniom 

realizacji zajęć z równoległym oddziałem oraz przekazanie wychowawcy tego 

oddziału wykazu uczniów niebiorących udziału w wycieczce. 

3. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek szkolnych regulują odrębne 

przepisy. 

 

 

§ 37 

 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej 

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1) Dziennik lekcyjny nauczyciela: 

a) wersja papierowa, 

b) wersja elektroniczna. 

2) Dziennik zajęć pozalekcyjnych dokumentujący realizację godzin według 

art. 42 KN. 

3) Dokumentację wychowawcy klasy. 

4) Dziennik nauczania indywidualnego. 

5) Karta indywidualnych potrzeb ucznia. 

3. Dziennik lekcyjny nauczyciela zawiera: 

1) nazwisko i imię nauczyciela; 
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2) nazwę realizowanych zajęć; 

3) wykaz tematów poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich 

przeprowadzenie oraz frekwencję uczniów na poszczególnych zajęciach; 

4) wykaz uczniów wchodzących w skład grupy; 

5) rubryki do odnotowywania frekwencji na planowanych zajęciach; 

6) wykaz ocen cząstkowych w poszczególnych okresach szkolnych; 

7) wykaz ocen śródrocznych i rocznych. 

4. Nauczyciel prowadzi dziennik lekcyjny zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 

prowadzeniu dokumentacji szkolnej. 

5. Dziennik zajęć pozalekcyjnych do dokumentowania realizacji godzin wg art.42 

ust.2 pkt 2 prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole, poza dyrektorem 

i jego zastępcami. 

6. Dziennik, o którym mowa w ust.5 zawiera: 

1) imię i nazwisko nauczyciela; 

2) wykaz zrealizowanych godzin w poszczególnych okresach; 

3) dokumentację potwierdzającą zajęcia prowadzone jako: 

a) koła zainteresowań - z planem pracy, wykazem uczniów, listą obecności 

uczniów, tematyką poszczególnych zajęć, 

b) zajęcia z uczniem zdolnym lub słabym - z tematyką zajęć, listą uczniów, 

c) zajęcia opieki świetlicowej - ze wskazaniem formy, miejsca i uczniów 

objętych opieką; 

4) rozliczenie okresowe zrealizowanych godzin; 

5) potwierdzenie form sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

7. Dokumentacja wychowawcy klasy zawiera: 

1) listę uczniów w oddziale; 

2) plan pracy wychowawczej na I i II okres; 

3) życzenie rodziców (prawnych opiekunów) o organizację nauki religii / etyki; 

4) sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia 

w rodzinie; 

5) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia; 

6) zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach 

wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej przez szkołę; 

7) tematykę zebrań z rodzicami; 

8) listę obecności rodziców na zebraniach; 

9) protokoły z zebrań z rodzicami; 

10) kontakty indywidualne z rodzicami. 

 

8. Dokumentacja wychowawcy klasy jest przechowywana w sali lekcyjnej danej 

klasy. 

9. Dziennik nauczania indywidualnego zawiera: 

1) nazwisko i imię nauczyciela, 

2) nazwę realizowanych zajęć, 

3) wykaz tematów poszczególnych zajęć, podpis nauczyciela potwierdzający ich 

prowadzenie oraz frekwencję uczniów na poszczególnych zajęciach, 

4) treści programowe i ilość godzin przewidzianych na ich realizację. 
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10. Dziennik lekcyjny nauczyciela, dziennik zajęć pozalekcyjnych, dokumentacja 

wychowawcy klasy i dzienniki nauczania indywidualnego, karta indywidualnych 

potrzeb ucznia są własnością szkoły. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V - ORGANIZACJA PRACY ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO  

 
 

1. W Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie 

może być utworzony oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich i 

sześcioletnich. 

2. Oddział przedszkolny prowadzi nauczanie bezpłatne. 

3. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie uzdolnień 

niezbędnych w dalszej edukacji i sytuacjach życia codziennego. 

2) Rozwijanie umiejętności społecznych. 

3) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, 

technicznym. 

4) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

4. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1) Kształtowanie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa. 

2) Rozwijanie sprawności ruchowej. 

3) Budowanie systemu wartości oraz wrażliwości emocjonalnej. 

4) Rozwijanie umiejętności społecznych. 

5) Kształtowanie kompetencji językowej. 

6) Wprowadzanie w świat wartości estetycznych, wypowiadanie się poprzez 

muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 

7) Kształtowanie poczucia przynależności społecznej. 

8) Zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, 

aktywności i samodzielności. 

9) Kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych sytuacjach. 

10) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania 

dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomocy specjalistycznej.  

5. Organizacja oddziału przedszkolnego. 

1) Jednostką organizacyjną jest oddział, w którym liczba dzieci nie może 

przekraczać 25. 

2) Warunkiem przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie 

przez rodziców karty zgłoszenia w terminie określonym przez dyrektora 

szkoły i podanym do publicznej wiadomości, nie później nią do dnia 

1 września danego roku szkolnego. 

3) Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo. 
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4) Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w godzinach 8.00-13.00 

od poniedziałku do piątku zgodnie z porządkiem roku szkolnego. 

5) Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

6) Na wniosek rodziców szkoła organizuje zajęcia religii, które odbywają się 

dwa razy w tygodniu po 30 minut. 

7) Dla dzieci z oddziału przedszkolnego mogą być organizowane zajęcia nauki 

pływania. 

8) Zajęcia prowadzone w oddziale przedszkolnym dokumentowane są 

w dzienniku oddziału przedszkolnego. 

9) Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia 

ustalony przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny pracy. Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany 

w zależności od pory roku i potrzeb wynikających z realizacji podstawy 

programowej. 

10) Przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela. 

6. Wychowankowie oddziału przedszkolnego mają prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-

wychowawczego, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej. 

2) Ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

poszanowania godności osobistej. 

3) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym. 

4) Udziału w życiu szkoły. 

7. Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego: 

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności 

i zainteresowań. 

2) Wspieranie aktywności poznawczej dzieci. 

3) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu 

o wybrany program oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość. 

4) Współpraca z pedagogiem, logopedą oraz poradnią psychologiczno-

pedagogiczną mająca na celu zapewnienie wyrównywania szans 

edukacyjnych i rozwojowych dzieci. 

5) Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy otaczanie opieką każdego dziecka 

powierzonego jego opiece, dostosowywanie metod i form pracy do jego 

możliwości. 

6) Odpowiadanie za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

7) Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

i edukacyjnych. 

8) Organizowanie zebrań z rodzicami oraz w zależności od potrzeb spotkań 

indywidualnych. 

9) Prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz przeprowadzanie diagnozy 

pedagogicznej służącej poznawaniu możliwości i predyspozycji dzieci. 

10) Stałe podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie metod pracy, uczestniczenie 

w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
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8. Rodzice (prawni opiekunowie): 

1) Tworzą oddziałową radę rodziców i wyłaniają spośród siebie jej 

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz 

przedstawiciela do rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie. 

2) Mają prawo do pełnej informacji o postępach swojego dziecka. 

3) Przyprowadzają i odbierają dziecko ze szkoły o wyznaczonych 

regulaminem porach. 

4) Mają prawo upoważnić na piśmie inne osoby do przyprowadzania 

i odbierania dzieci. 

9. Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi się i przechowuje zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

10. Zmian w regulaminie oddziału zerowego dokonuje się w drodze uchwały 

podejmowanej przez rade pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 30 

w Lublinie.  

11. W stosunku do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają 

zastosowanie zapisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla 

Kazimierza Wielkiego w Lublinie. 

 

ROZDZIAŁ VI – SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

 

§ 38 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych            

do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów; 

2) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali i w formach przyjętych 

w szkole; 

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych 

i sprawdzających; 

4) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

5) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 

opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
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3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczenie rodzicom lub opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

 

3. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

ujednolicają szczegółowe warunki i sposób oceniania przez poszczególnych 

nauczycieli poprzez wprowadzenie kryteriów przedmiotowych oraz jednakowych 

dla wszystkich uczniów sposobów notowania ich postępów. 

 

4. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy. Ocenie klasyfikacyjnej wyrażonej 

oceną celującą, bardzo dobrą, dobrą, dopuszczającą lub niedostateczną podlegają: 

1) wiadomości (znajomość terminów, faktów, zasad, praw), 

2) umiejętności (praktyczne posługiwanie się wiadomościami). 

 

5. Ocena zachowania ma formę opisową obejmującą takie czynniki jak: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

5) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz innych osób, 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

W klasach IV – VI zachowanie podsumowane jest oceną:  

wzorową, bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią, naganną. 

 

6. Ocenianie bieżące. 

 

1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informują 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z realizowanego programu nauczania i formach oraz zakresie 

oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

2) Wychowawca klasy w tym samym terminie informuje uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena semestralna lub roczna 

z zajęć edukacyjnych, a także roczne j oceny zachowania. 

3) W szkole przyjmuje się następujące formy sprawdzania wiedzy: 

a) testy zadań zamkniętych, otwartych, wielokrotnego wyboru, 

b) wypracowanie, 

c) dyktando, 

d) praca klasowa (z działu), 

e) sprawdzian semestralny lub roczny, 

f) karta pracy ucznia, 

g) kartkówka (3 ostatnie tematy lekcji), 
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h) prezentacja wytworów uczniowskich (plansze, modele, gazetki, popisy 

muzyczne, prace plastyczne), 

i) osiągnięcia sportowe, 

j) udział w pracach zespołu uczniowskiego, 

k) praca nad projektami i ich prezentacja, 

l) gry dydaktyczne i inscenizacje, 

m) wypowiedzi ustne, 

n) konkursy wiedzy. 

 

4) Oceny bieżące, klasyfikacyjne okresowe i roczne ustala się w zapisie 

stopniowym według skali: 

6 – celujący 

5 – bardzo dobry 

4 – dobry 

3 – dostateczny 

2 – dopuszczający 

1 – niedostateczny 

 

5) Nie jest dopuszczalne stosowanie znaków: +, -, · i innych temu podobnych 

oznaczeń nieprzyjętych w skali ocen. 

 

6) Oceny bieżące klas I – III ustala się w zapisie wg skali: 

6 – wyróżniająco 

5 – bardzo dobrze 

4 – dobrze 

3 – zadowalająco 

2 – słabo 

1 – niezadowalająco 

 
Ocenę wyróżniająco wyrażoną cyfrą 6 otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności wykraczające poza podstawę programową w pierwszym etapie nauczania 

oraz potrafi samodzielnie i twórczo rozwiązywać typowe oraz nietypowe zadania 

teoretyczno-praktyczne. Ponadto uczestniczy w konkursach międzyszkolnych i osiąga w nich 

sukcesy. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę. 

 

Ocenę bardzo dobrze wyrażoną cyfrą 5 otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności z podstawy programowej w pierwszym etapie nauczania w stopniu bardzo 

dobrym oraz potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania problemowe w sposób twórczy 

i efektywny.  

 

Ocenę dobrze wyrażona cyfrą 4 otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

z podstawy programowej w pierwszym etapie nauczania w stopniu dobrym oraz potrafi 

rozwiązywać zadania z elementami problemowymi wykazując się aktywną postawą wobec 

uczenia się. 

 

Ocenę zadowalająco wyrażoną cyfrą 3 otrzymuj uczeń, który opanował wiadomości  

i umiejętności z podstawy programowej w pierwszym etapie nauczania oraz rozwiązuje 

typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.  
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Wymaga współpracy  z nauczycielem. 

 

Ocenę słabo wyrażoną cyfrą 2 otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności  

z podstawy programowej w pierwszym etapie nauczania przy pomocy nauczyciela 

i korzystając z tej pomocy rozwiązuje tylko proste zadania teoretyczno-praktyczne. 

 

Ocenę niezadowalająco wyrażoną cyfrą 1 otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości  

i umiejętności z podstawy programowej w pierwszym etapie nauczania oraz nie jest w stanie 

rozwiązać samodzielnie zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

Szczegółowe kryteria oceniania opracowuje nauczyciel w oparciu o podstawę programową. 

 

 

7) Nauczyciel zobowiązany jest dwa razy w okresie przedstawić rodzicom 

informacje o poziomie opanowania wiadomości i umiejętności uczniów 

w formie opisowej. 

 

8)  Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 

należy w sposób szczególny uwzględnić wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz 

ocenę postawy ucznia. 

 

9)  Każdy nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne względem 

ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty 

rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. 

 

10)  Każdy uczeń ma prawo zgłosić przed rozpoczęciem lekcji, że jest 

nieprzygotowany do zajęć: 

a) 1 raz w okresie, jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny 

tygodniowo, 

b) 2 razy w przypadku pozostałych przedmiotów, nauczyciel odnotowuje ten 

fakt znakiem „np.” w rubryce „nieprzygotowanie”. 

 

11)  Zgłoszenie nieprzygotowania nie skutkuje w przypadku przeprowadzenia 

na lekcji kartkówki lub zapowiedzianej zgodnie z regulaminem oceniania pracy 

klasowej. 

 

12)  W ciągu jednego tygodnia mogą być przeprowadzane dwie prace klasowe, 

jednego dnia nie więcej niż jedna. Zapowiedź pracy klasowej wraz z datą jej 

ustalenia nauczyciel ma obowiązek wpisać w dzienniku lekcyjnym na tydzień 

przed jej przeprowadzeniem. 

 

13)  Prace pisemne nauczyciele oceniają według skali punktowej przeliczonej 

na oceny w następujących proporcjach: 
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  100 % - 90 %  - bardzo dobry 

  89 % - 70 %  - dobry  

  69 % - 50 %  - dostateczny 

  49 % - 30 %  - dopuszczający 

  29 % -   0 %  - niedostateczny   

 

14)  Ocenę celującą za pracę pisemną uczeń może otrzymać wówczas, gdy 

rozwiąże zadanie na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowe zadania 

o podwyższonym stopniu trudności. 

 

15)  Sprawdzone prace opatrzone recenzją i stopniem uczeń otrzymuje nie później 

niż 2 tygodnie od dnia przeprowadzenia pracy kontrolnej. 

 

16)  Poprawa prac klasowych ocenionych na ocenę niedostateczną jest 

obowiązkowa w ramach konsultacji nauczyciela w terminie 2 tygodni 

od ich sprawdzenia i rozdania. 

 

17)  Ocena uzyskana w wyniku poprawy jest ostateczna, a wcześniejsza ocena 

zostaje przekreślona znakiem „x”. 

 

18)  Jeżeli uczeń z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub 

nieusprawiedliwionej nie pisał pracy kontrolnej, ma obowiązek nadrobienia 

zaległości z pomocą nauczyciela i zaliczenia (napisania) tej pracy w terminie 

ustalonym z uczącym nie później niż dwa tygodnie po powrocie do szkoły. 

 

19)  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

20) Uczeń ocenioną pracę otrzymuje do wglądu podczas lekcji lub konsultacji. 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zapoznać się z ocenianymi pracami 

dziecka oraz dokumentacją dotyczącą oceniania w ramach konsultacji i zebrań 

z rodzicami. 

 

21)  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 

uzasadnia ustaloną ocenę, kierując się kryteriami oceniania. Uzasadnieniem 

oceny jest pisemny komentarz dotyczący stopnia opanowania wiedzy 

i umiejętności w sprawdzanym zakresie oraz wskazanie braków i sposobu ich 

uzupełnienia. 

 

22)  Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia 

w 100% wymagane kryteria. 

 

23)  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć 

komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas 

określony w tej opinii. 
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24)  Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promocję ucznia. 

 

25)  Religii/etyki nie włącza się do treści oceny opisowej kształcenia 

zintegrowanego, lecz jest ustalana w skali przyjętej dla drugiego etapu 

kształcenia. 

 

26)  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 

etykę,  do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

7. Klasyfikowanie – pierwszy etap kształcenia. 

 

1) Klasyfikacja w kl. I – III polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych i jednej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2) W klasach I – III ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania mają formę opisową 

zgodną z wewnątrzszkolnymi kryteriami. 

3) Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. 

Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dokumentacji 

wychowawcy, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego. 

4) Uczeń kl. I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 

5) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody 

wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy pierwszej i drugiej 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego. 

6) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz 

po zasięgnięciu opinii rodziców (prawych opiekunów) ucznia. Do szczególnych 

przypadków zalicza się: 

a) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone 

orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

specjalistycznej, 

b) trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane 

z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub 

kształceniem w innych systemach edukacji, 

c) przewlekłą chorobę, uniemożliwiającą realizację obowiązku nauki, w tym 

indywidualnego nauczania, 

d) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji 

przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, 

przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania, 

e) niedojrzałość emocjonalną – lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, 

paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się, 

f) niedojrzałość fizyczną. 
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8. Klasyfikowanie – drugi etap kształcenia. 

 

1) Klasyfikowanie semestralne przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem 

okresu, a rocznie nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed zakończeniem roku 

szkolnego. 

2) Na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną nauczyciel – wychowawca 

ma obowiązek poinformować pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych i nieodpowiednim lub nagannym zachowaniu. 

3) Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie 

wewnątrzszkolnych kryteriów i dokumentacji obserwacji zachowania ucznia      

po uprzednich konsultacjach z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia na 7 dni przed 

klasyfikacją i informuje o nich uczniów i ich rodziców lub prawnych 

opiekunów. 

4) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania 

lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. 

5) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania i promocję do klasy programowo wyższej lub 

ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem: 

a) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu 

w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, 

b) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie 

szkoły nie kończy szkoły. 

6) Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, gdy uzyska w wyniku 

klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

7) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole 

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną 

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub 

finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą ocenę 

klasyfikacyjną. 

 

9. Ustalanie oceny zachowania: 
1) Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 
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2) Ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 

3) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie wewnątrzszkolnych 

kryteriów i dokumentacji obserwacji zachowań ucznia po uprzednich 

konsultacjach z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, po zasięgnięciu 

opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia na 7 dni przed klasyfikacją 

i informuje o nich uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych). Uzyskane na 

piśmie opinie nauczyciel przechowuje w dokumentacji wychowawcy klasy. 

4) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania i promocję do klasy programowo wyższej lub 

ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem: 

a) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu 

w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania 

b) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie 

szkoły nie kończy szkoły.  

5) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego ma obowiązek 

poinformować uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach 

i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Powyższy fakt 

zostaje udokumentowany w formie wpisu w dzienniku lekcyjnym oraz 

protokole zebrania rodziców uczniów. 

6) W przypadku zaistnienia incydentu przekraczającego normy społeczno-moralne 

bez względu na czas jego występowania i niezastosowanie wobec ucznia kar 

przewidzianych w statucie szkoły, zostaje ustalona ocena zachowania              

do nagannej włącznie niezależnie od spełniania przez niego innych kryteriów 

na ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą, poprawną. 

7) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

8) Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: 

 

1. Nie spóźnia się bez przyczyny na zajęcia lekcyjne i ma wszystkie nieobecności 

usprawiedliwione. Wzorowo przygotowuje się do zajęć, przygotowuje na lekcje 

dodatkowe materiały i pomoce. 

2. Jest koleżeński, życzliwy i wiarygodny. Wyróżniająco wykonuje swoją pracę. 
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3. Reprezentuje godnie i z sukcesami szkołę w konkursach i imprezach szkolnych 

i pozaszkolnych. Z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe prace na rzecz 

szkoły. 

4. Wykazuje dbałość o poprawność i czystość języka polskiego. 

5. Jest ostrożny, przewiduje skutki swoich działań, Przestrzega zasad 

i regulaminów szkolnych. 

6. Prezentuje wyróżniający poziom kultury osobistej, jest taktowny. Stosuje 

wszystkie przyjęte zasady współżycia w szkole i poza nią  (wycieczki 

i imprezy). 

7. Zawsze okazuje szacunek pracownikom szkoły i rówieśnikom, wychodzi 

z inicjatywą pomocy i współdziałania z innymi. 

8. Szanuje szkolny ceremoniał – nosi strój galowy na szkolnych uroczystościach, 

zachowuje się stosownie do okoliczności. 

9. Jest uczciwy – nie podaje cudzych prac jako własne (internet), nie ściąga na 

klasówkach.  

10. Nie stosuje mobbingu wobec innych. 

11. Jest tolerancyjny wobec poglądów i odmienności osób.  

12. Nie  narusza godności osobistej, dobrego imienia i praw innych ludzi poprzez: 

 1) wyśmiewanie, 

 2) grożenie, 

 3) prowokowanie, 

 4) odtrącanie od zabawy, 

 5) używanie przykrych przezwisk, 

 6) obmawianie, 

 7) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących nauczycieli,   

pracowników, kolegów i szkoły, 

 8) namawianie do odrzucenia, ośmieszania i ignorowania innych, 

 9) zachęcanie do agresywnych zachowań, 

 10) używanie wulgarnego słownictwa, 

 11) przezywanie innych osób z użyciem wulgarnych słów, 

   12) umieszczanie w sieci (e-maile, blogi itp.) oszczerczych informacji,  

obraźliwych wpisów godzących w dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

   13) niszczenie mienia szkoły, dekoracji szkolnych i klasowych oraz własności  

innych uczniów, 

  14)  utrwalanie i przechowywanie wizerunku innych osób bez ich wiedzy lub 

zgody. 

Nie otrzymał żadnej kary przewidzianej w statucie szkoły. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1. Nie spóźnia się bez przyczyny na zajęcia lekcyjne, wszystkie nieobecności ma 

usprawiedliwione. 

2.  Systematycznie przygotowuje się do zajęć, ma przybory niezbędne do lekcji 

i strój na zajęcia wychowania fizycznego. 

3. Jest koleżeński, życzliwy i wiarygodny. Bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. 

4. Reprezentuje szkołę i klasę w imprezach i konkursach. Bierze udział w pracach 

społecznych na rzecz klasy i szkoły. 
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5. Wykazuje dbałość o poprawność i czystość języka polskiego. 

6. Świadomie przestrzega zasad i regulaminów szkolnych. 

7. Jest taktowny, stosuje ogólnie przyjęte zasady współżycia w szkole i poza nią 

(wycieczki i imprezy). 

8. Zawsze okazuje szacunek pracownikom szkoły i kolegom, wychodzi 

z inicjatywą pomocy i współdziałania. 

      9. Szanuje szkolny ceremoniał – nosi strój galowy na szkolnych uroczystościach,   

zachowuje się stosownie do okoliczności. 

       10.Jest uczciwy – nie podaje cudzych prac jako własne (internet), nie ściąga na     

klasówkach. 

       11.Nie stosuje mobbingu wobec innych. 

       12.Jest tolerancyjny wobec poglądów i odmienności osób.  

        13.Nie  narusza godności osobistej, dobrego imienia i praw innych ludzi poprzez: 

 1) wyśmiewanie, 

 2) grożenie, 

 3) prowokowanie, 

 4) odtrącanie od zabawy, 

 5) używanie przykrych przezwisk, 

 6) obmawianie, 

 7) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących nauczycieli, 

pracowników, kolegów i szkoły, 

 8) namawianie do odrzucenia, ośmieszania i ignorowania innych, 

 9) zachęcanie do agresywnych zachowań, 

            10) używanie wulgarnego słownictwa, 

            11) przezywanie innych osób z użyciem wulgarnych słów, 

            12) umieszczanie w sieci (e-maile, blogi itp.) oszczerczych informacji,             

obraźliwych wpisów godzących w dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

  13) niszczenie mienia szkoły, dekoracji szkolnych i klasowych oraz własności 

innych uczniów, 

  14) utrwalanie i przechowywanie wizerunku innych osób bez ich wiedzy lub 

zgody.  

           Nie otrzymał żadnej kary przewidzianej w statucie szkoły. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Nie spóźnia się bez przyczyny na zajęcia lekcyjne, ma do 7 godzin 

nieusprawiedliwionych. 

2. Przygotowuje się do zajęć, ma przybory niezbędne do lekcji i strój na zajęcia 

wychowania fizycznego. 

3. Nie wchodzi w konflikty z grupą, prezentuje postawę umiarkowanego 

zaangażowania w życie klasy. Dobrze wykonuje przydzielone zadania. 

4. Reprezentuje szkołę lub klasę w imprezach i konkursach. Bierze udział             

w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły. 

5. Stara się przywiązywać wagę do poprawności i czystości języka polskiego. 

6. Z reguły przestrzega zasad i regulaminów szkolnych, zasad higieny osobistej. 
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7. Przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole i poza nią (wycieczki 

i imprezy). Zawsze reaguje pozytywnie na uwagi nauczycieli i pracowników 

szkoły. 

8. Okazuje szacunek pracownikom szkoły, chętnie wypełnia prośby i polecenia. 

9. Szanuje szkolny ceremoniał – nosi strój galowy na szkolnych uroczystościach, 

zachowuje się stosownie do okoliczności. 

      10.Jest uczciwy – nie podaje cudzych prac jako własne (internet), nie ściąga                

na klasówkach.  

      11.  Nie stosuje mobbingu wobec innych. 

      12.Nie  narusza godności osobistej, dobrego imienia i praw innych ludzi poprzez: 

 1) wyśmiewanie, 

 2) grożenie, 

 3) prowokowanie, 

 4) odtrącanie od zabawy, 

 5) używanie przykrych przezwisk, 

 6) obmawianie, 

 7) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących nauczycieli, 

pracowników, kolegów i szkoły, 

 8) namawianie do odrzucenia, ośmieszania i ignorowania innych, 

 9) zachęcanie do agresywnych zachowań, 

 10) używanie wulgarnego słownictwa, 

 11) przezywanie innych osób z użyciem wulgarnych słów, 

  12) umieszczanie w sieci (e-maile, blogi itp.) oszczerczych informacji, 

obraźliwych wpisów godzących w dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

  13) niszczenie mienia szkoły, dekoracji szkolnych i klasowych oraz własności    

innych  uczniów, 

             14) utrwalanie i przechowywanie wizerunku innych osób bez ich wiedzy lub 

zgody. 

Może otrzymać nie więcej niż 2 upomnienia pisemne w okresie. 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Spóźnia się na lekcje, ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych. 

2. Sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji i czasami nie posiada stroju na 

zajęcia wychowania fizycznego. 

3. Jest biernym uczestnikiem pracy grupy. Nie wchodzi w konflikty. Niedokładnie 

wykonuje przydzielone mu zadania. 

4. Ma obojętny stosunek do życia klasy i do prac społecznych. Nie bierze udziału 

w konkursach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych. 

5. Nie używa wulgaryzmów. 

6. Zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu zasad BHP w szkole i zasad 

higieny osobistej. 

7. Z reguły przestrzega zasad zachowania obowiązujących w szkole i poza nią 

(wycieczki i imprezy). Reaguje pozytywnie na uwagi nauczycieli 

i pracowników szkoły. 
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8. Wyłącznie pod wpływem oddziaływań wychowawczych okazuje szacunek 

pracownikom szkoły i rówieśnikom. 

9. Szanuje szkolny ceremoniał – nosi strój galowy na szkolnych uroczystościach, 

zachowuje się stosownie do okoliczności. 

10. Jest uczciwy – nie podaje cudzych prac jako własne (internet), nie ściąga na 

klasówkach.  

11. Nie stosuje mobbingu wobec innych. 

12. Nie  narusza godności osobistej, dobrego imienia i praw innych ludzi poprzez: 

 1) wyśmiewanie, 

 2) grożenie, 

 3) prowokowanie, 

 4) odtrącanie od zabawy, 

 5) używanie przykrych przezwisk, 

 6) obmawianie, 

 7) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących nauczycieli, 

pracowników, kolegów i szkoły, 

 8) namawianie do odrzucenia, ośmieszania i ignorowania innych, 

 9) zachęcanie do agresywnych zachowań, 

 10) używanie wulgarnego słownictwa, 

 11) przezywanie innych osób z użyciem wulgarnych słów, 

12) umieszczanie w sieci (e-maile, blogi itp.) oszczerczych informacji, 

obraźliwych wpisów godzących w dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

13) niszczenie mienia szkoły, dekoracji szkolnych i klasowych oraz własności 

innych uczniów, 

14) utrwalanie i przechowywanie wizerunku innych osób bez ich wiedzy lub 

zgody. 

Może otrzymać nie więcej niż 4 upomnienia pisemne w okresie. 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Notorycznie spóźnia się na lekcje, ma do 28 godzin nieusprawiedliwionych. 

2. Często nie przygotowuje się do lekcji i nie posiada stroju na zajęcia 

wychowania fizycznego. 

3. Jest konfliktowy i arogancki wobec kolegów. Poniża i ośmiesza innych, nie 

szanuje odmiennych poglądów i zachowań. Nie włącza się w pracę grupy. 

4. Nie reprezentuje klasy ani szkoły we właściwy sposób. Lekceważy i niszczy 

prace innych. Destrukcyjnie wpływa na środowisko klasowe, przeszkadza 

w trakcie imprez klasowych i szkolnych. 

5. Czasami używa wobec otoczenia wulgarnego słownictwa. 

6. Nie posiada zdolności przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw 

i zachowań. Często  zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu zasad BHP 

w szkole i zasad higieny osobistej. 

7. Niechętnie wykonuje prośby i polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.  

8. Z reguły nie przywiązuje wagi do wyglądu miejsca pracy, nie dba o nie, często 

nie zmienia obuwia. Nie przestrzega dyscypliny w czasie wycieczek i imprez 

pozaszkolnych. 
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9. Nie zmienia zachowania pod wpływem oddziaływań wychowawczych. 

Przejawia agresję słowną i fizyczną wobec kolegów i pracowników szkoły. 

10. Nie szanuje odmienności i poglądów innych. 

11. Ulega nałogom lub zachęca innych do stosowania używek. 

12. Narusza godność osobistą, dobre imię i prawa innych osób poprzez: 

 1) wyśmiewanie, 

 2) grożenie, 

 3) prowokowanie, 

 4) odtrącanie od zabawy, 

 5) używanie przykrych przezwisk, 

 6) obmawianie, 

 7) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących nauczycieli, 

pracowników, kolegów i szkoły, 

 8) namawianie do odrzucenia, ośmieszania i ignorowania innych, 

 9) zachęcanie do agresywnych zachowań, 

 10) przezywanie innych osób z użyciem wulgarnych słów, 

   11) umieszczanie w sieci (e-maile, blogi itp.) oszczerczych informacji,     

obraźliwych wpisów godzących w dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

   12) niszczenie mienia szkoły, dekoracji szkolnych i klasowych oraz własności 

innych uczniów, 

  13)  utrwalanie i przechowywanie wizerunku innych osób bez ich wiedzy lub 

zgody.   

             14) Otrzymywał kary przewidziane w statucie szkoły.  

        Wszystkie niewłaściwe zachowania są udokumentowane. 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

 

1. Notorycznie spóźnia się na lekcje, ma powyżej 28 godzin 

nieusprawiedliwionych.  

2. Rażąco zaniedbuje wszystkie obowiązki szkolne. 

3. Wchodzi w konflikt z prawem,  wykazuje agresję słowną i fizyczną. 

4. Przynosi swoim zachowaniem hańbę szkole. Z premedytacją utrudnia pracę 

innym. 

5. Notorycznie używa wulgarnego słownictwa. 

6. Świadomie naraża innych na niebezpieczeństwo, stwarza zagrożenie dla 

zdrowia i życia, działa w grupach łamiących prawo, prowokuje. Ulega 

nałogom. 

7. Nie stosuje się do regulaminów, zasad, poleceń na terenie szkoły i poza nią 

(wycieczki, imprezy pozaszkolne). Nie zmienia obuwia, niszczy mienie szkoły, 

bierze udział w aktach wandalizmu i kradzieżach. 

8. Nie reaguje na oddziaływania wychowawcze. 

9. Przejawia nasiloną agresję słowną i fizyczną wobec kolegów i pracowników 

szkoły.  

10. Poniża i ośmiesza innych. Wyśmiewa odmienność ich poglądów i zachowań. 

11. Ulega nałogom lub zachęca innych do stosowania używek. 

      12.Narusza godność osobistą, dobre imię i prawa innych osób poprzez: 
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 1) wyśmiewanie, 

 2) grożenie, 

 3) prowokowanie, 

 4) odtrącanie od zabawy, 

 5) używanie przykrych przezwisk, 

 6) obmawianie, 

 7) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących nauczycieli, 

pracowników, kolegów i szkoły, 

 8) namawianie do odrzucenia, ośmieszania i ignorowania innych, 

 9) zachęcanie do agresywnych zachowań, 

 10) przezywanie innych osób z użyciem wulgarnych słów, 

11) umieszczanie w sieci (e-maile, blogi itp.) oszczerczych informacji,    

obraźliwych wpisów godzących w dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

   12) niszczenie mienia szkoły, dekoracji szkolnych i klasowych oraz własności     

innych uczniów, 

 13)  utrwalanie i przechowywanie wizerunku innych osób bez ich wiedzy lub 

zgody.   

              14) Otrzymywał kary przewidziane w statucie szkoły. 

Wszystkie niewłaściwe zachowania są udokumentowane. 

 

12. Egzamin klasyfikacyjny: 

1) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę 

czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3) Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, jeżeli wpływ na 

niesklasyfikowanie miały: 

- trudna sytuacja rodzinna, 

- zdarzenie losowe, 

- i w przypadkach niezależnych od dziecka, a mających wpływ na jego 

postępy w nauce. 

4) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczeń 

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5) Jeżeli uczeń jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, 

nauczyciel uczący w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

wychowawcą, dyrektorem szkoły ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego. 

6) Egzamin klasyfikacyjny odbywa się  w ostatnim tygodniu ferii zimowych lub 

letnich w dniu uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

7) Na posiedzeniu klasyfikacyjnym dyrektor szkoły ustala skład komisji 

egzaminacyjnej. 
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8) W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący komisji, 

c) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

członek komisji. 

9) W egzaminie klasyfikacyjnym mogą uczestniczyć w roli obserwatora na własną 

prośbę rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy na prośbę 

rodziców lub ucznia. 

10)  Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej (45 minut) i ustnej 

(30 minut). Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć 

komputerowych oraz wychowania fizycznego formę zadań praktycznych. 

11)  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję, do którego załącza się prace ucznia i informację            

o ustnej odpowiedzi ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12)  Wynik egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczny, z zastrzeżeniem, że ocena 

została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu 

ustalania tej oceny. 

 

13. Egzamin sprawdzający: 

 

1) Egzamin sprawdzający w klasach I – VI może być przeprowadzony na wniosek 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) celem uzyskania oceny wyższej 

niż przewidywana ocena klasyfikacyjna. Wniosek z uzasadnieniem powinien 

być złożony do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni roboczych od ostatecznego 

terminu wystawienia ocen. 

2) O przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego uczeń może ubiegać się tylko 

jeden raz w ciągu roku szkolnego, nie więcej niż z dwóch zajęć edukacyjnych. 

3) Na posiedzeniu klasyfikacyjnym dyrektor szkoły ustala skład komisji 

egzaminacyjnej (jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego) oraz termin 

egzaminu sprawdzającego. 

4) W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć w roli obserwatora na własną 

prośbę rodzic (opiekun prawny) lub wychowawca klasy. 

5) Zakres materiału przewidziany do egzaminu w części pisemnej i ustnej musi 

odpowiadać wymaganiom ustalonym na poszczególne oceny szkolne. 

6) Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej (45 minut) i ustnej 

(30 minut), egzamin sprawdzający z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych. 

7) Ocena ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna. 

8) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia 

i zwięzłą informację o odpowiedzi ustnej. Protokół stanowi  załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 
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14. Egzamin poprawkowy: 

 

1) Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji  

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych. 

2) W wyjątkowych przypadkach spowodowanych trudną sytuacją rodzinną ucznia 

lub zdarzeniem losowym dotyczącym rodziny dziecka rada pedagogiczna może 

wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

3) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na pisemną prośbę 

ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dnia klasyfikacji 

rocznej. 

4) Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5) Komisja powoływana przez dyrektora szkoły pracuje w składzie: dyrektor 

szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako 

egzaminujący oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne – jako członek komisji. 

6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

9) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który 

zawiera skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania 

egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się 

pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10)  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej. 

11) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

 

 

15. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

 

1) Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo wniesienia 

wniosku o ponowne ustalenie oceny zachowania, wyższej niż przewidywana. 
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2) Wniosek o podwyższenie oceny zachowania z uzasadnieniem odnoszącym 

się do obowiązujących kryteriów oceniania zachowania powinien być złożony 

do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni roboczych od ostatecznego terminu 

wystawienia ocen. 

3) Na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej dyrektor szkoły powołuje 

komisję do ponownego ustalenia oceny zachowania, w skład której wchodzą: 

a) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel sprawujący stanowisko kierownicze – 

jako przewodniczący, 

b) nauczyciele uczący w danej klasie, 

c) samorząd klasowy, 

d) pedagog szkolny. 

4) W pracach komisji powołanej do ponownego ustalenia oceny zachowania w 

roli obserwatora mogą uczestniczyć na własną prośbę rodzice (prawni 

opiekunowie). 

5) Komisja na podstawie zgromadzonej dokumentacji o zachowaniu ucznia ustala 

ocenę zachowania, która nie może być niższa od ustalonej wcześniej. 

6) Z prac komisji sporządza się protokół, który jest załącznikiem do arkusza ocen 

ucznia. Zawiera on skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania oraz 

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

7) Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

16. Postępowanie w przypadku ustalania ocen klasyfikacyjnych zachowania 

niezgodnie z procedurami: 

 

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3) W skład komisji wchodzą: 

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

kierownicze – jako przewodniczący komisji 

b) wychowawca klasy 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie 

d) pedagog 

e) przedstawiciel SU 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

4)  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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5)  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę 

zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 

17. Postępowanie w przypadku ustalenia ocen klasyfikacyjnych niezgodnie 

z procedurami: 

 

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane 

w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 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  (semestralną) ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych. 

 

3) Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

4) W przypadku ustalania rocznej (semestralnej) 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) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne. 

5) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może 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, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

6) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych 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 § 19 ust. 1 

rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład 

komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik 

sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
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ucznia. Załącza się do niego pisemne prace ucznia i zwięzłą informację                

o ustnych wypowiedziach. 

8) Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 

9) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 

do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego ustalona została 

niezgodnie z przepisami prawa, mogą wnieść zastrzeżenia w ciągu 5 dni od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

18. Wszystkie oceny ustalone przez nauczycieli oraz powołane przez dyrektora 

szkoły do ich ustalenia komisje są zatwierdzane uchwałą rady pedagogicznej. 

 

19. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego dotyczą wszystkich 

nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza 

Wielkiego w Lublinie. 

 

 

§ 39 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskał ocenę klasyfikacyjną  wyższą od oceny niedostatecznej,  

2) przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego.  

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

końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

 

 

 

§ 40 

 

1. Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

przeprowadzony jest w terminie ustalonym przez dyrektora CKE, ma charakter 

powszechny i obowiązkowy. 

2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo 

przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez dyrektora CKE. 

3. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku 

powtarza klasę szóstą i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku. 

4. Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie ma wpływu na ukończenie szkoły. 
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5. Laureaci konkursów przedmiotowych  o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego 

z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu na 

podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskane tytuły laureata lub finalisty. 

 

§ 41 

 

1. Na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo 

przystąpić do sprawdzianu w ramach dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

ucznia. 

2. Opinia powinna być wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie 

później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

sprawdzian, nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III. 

3. Opinię, o której mowa w pkt. 1 rodzice lub prawni opiekunowie ucznia 

przedkładają dyrektorowi  do dnia 15 października roku szkolnego, w którym 

przeprowadzany jest sprawdzian. 

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianu regulują odrębne przepisy. 

 

 

§ 42 

 

EWALUACJA ZASAD OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO. 

 

 

1. W procesie ewaluacji udział biorą: 

1) uczniowie – poprzez wypełnienie ankiet, dyskusje z wychowawcą 

na lekcjach wychowawczych, rozmowy z nauczycielami i dyrekcją 

na zebraniach samorządu uczniowskiego, 

2) rodzice – w czasie zebrań ogólnoszkolnych i klasowych poprzez ankiety 

i sondaże, rozmowy z nauczycielami i dyrekcją, 

3) nauczyciele – podczas rad pedagogicznych, zebrań zespołów 

wychowawczych i przedmiotowych, poprzez ankiety i sondaże. 

2. Po każdym skończonym roku szkolnym zostają wyciągnięte wnioski i, jeżeli 

zaistnieje konieczność, wprowadzane stosowne zmiany. 

3. Procedury wprowadzania zmian są zgodne z procedurą zmian w statucie. 

§ 43 

 

1. O postępach ucznia oraz jego zachowaniu rodzice uzyskują informację poprzez: 

1) uczestnictwo w zebraniach i konsultacjach, 

2) indywidualne rozmowy z nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją szkoły, 

3) pisemne powiadomienia, 

4) informacje w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym, 

5) rozmowy telefoniczne z wychowawcą, 

6) wizyty wychowawcy lub pedagoga w domu ucznia, 

7) tablice rekordów i wyników sportowych, 

8) listy gratulacyjne i dyplomy, 
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9) kartę oceny opisowej, 

10) świadectwo szkolne. 

 

ROZDZIAŁ VII - UCZNIOWIE. 

 

§ 44 

 

   1.Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w 

Lublinie przyjmuje się: 

- z urzędu,  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie karty zgłoszenia, 

dokumentu poświadczającego miejsce zameldowania oraz aktu urodzenia (do wglądu), 

- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem 

szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz gdy spełnione są 

kryteria określone przez szkołę. 

2. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

Ilość 
punktów 

1. Wielodzietność rodziny Oświadczenie  1 

2. Niepełnosprawność                 
w rodzinie 

Orzeczenie                                    
o niepełnosprawności lub 
przeczenie równoważne            
w rozumieniu przepisów 
ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej            
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2011r. nr 127 poz. 721 
z późn. zmianiami) 

1 

3. Samotne wychowywanie 
dziecka 

Prawomocny wyrok sądu, akt 
zgonu lub oświadczenie 

1 

4. Objęcie pieczą zastępczą Dokument potwierdzający 
pieczę 

1 

5. Fakt uczęszczania rodzeństwa 
kandydata do starszych klas w 
szkole 

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 

2 

6. Fakt uczęszczania rodzeństwa 
kandydata                                
do funkcjonujących w pobliżu 
szkoły przedszkoli i żłobka 

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 

2 

7. Rodzice (prawni 
opiekunowie) pracują              
w miejscu należącym            
do obwodu szkoły 

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 

1 
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8. Zakwalifikowanie wstępne      
do klasy wymagającej 
specjalnych predyspozycji     
np. do klasy z rozszerzonym 
programem nauczania, klasy 
objętej innowacją 
pedagogiczną itp. 

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) oraz 
oświadczenie nauczyciela 
prowadzącego. 

3 

9. Ze względów zdrowotnych 
lub wychowawczych 
wskazana jest zmiana 
środowiska dziecka 

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 

2 

10. Odległość miejsca 
zamieszkania kandydata        
od siedziby szkoły                  
nie przekracza 3 km 

Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 

1 

 

3. Wszystkie dokumenty składane są w sekretariacie szkoły. 

4. Złożone kompletne wnioski rozpatruje powołana przez dyrektora komisja 

rekrutacyjna. 

5.W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

 - wicedyrektor szkoły jako jej przewodniczący, 

           - pedagog,  

           - przewodniczący zespołu nauczycieli klas I-III, 

           - przewodniczący zespołu nauczycieli świetlicy. 

6. Do zadań komisji rekrutacyjne należy: 

 - dokonanie analizy formalnej złożonych dokumentów, 

 - ustalenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej, 

 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, 

 - ustalenie listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły, 

 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, 

 - sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

7. Listy, o których mowa w punkcie 6., podpisane przez członków komisji 

rekrutacyjnej z adnotacją o terminie upublicznienia zamieszcza się na tablicy ogłoszeń 

w szkole. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów  uszeregowane alfabetycznie 

oraz najniższą liczbę  punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły rodzic (prawny opiekun) może wystąpić             

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do szkoły. 

9. Uzasadnienie sporządzane jest w terminie 5 dni od wystąpienia przez rodzica 

(prawnego opiekuna).  Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,                   

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, 

którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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10. Rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni  od otrzymania uzasadnienia. 

11. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od wpłynięcia odwołania.            

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor może przeprowadzić postępowanie uzupełniające,     

które kończy się do dnia 31 sierpnia każdego roku. 

13. Rodzice dziecka przyjętego do klasy pierwszej zobowiązani są w terminie              

7 dni od ogłoszenia listy do osobistego potwierdzenia w sekretariacie szkoły woli 

podjęcia nauki w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego              

w Lublinie. W przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w wymienionej szkole rodzice 

obowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sekretariat szkoły. 

14. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów rekrutacji podawane są przez 

dyrektora szkoły do publicznej wiadomości na stronie www szkoły oraz na tablicy 

ogłoszeń w budynku szkoły. 

14. Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które realizuje obowiązek 

nauki w innej szkole, zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym sekretariat 

szkoły. 

15. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły      

na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

16.Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może 

zezwolić na spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić 

jego warunki. 

17.Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać 

zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki lub uczestniczyć w zajęciach klas 

o rozszerzonym programie nauczania danego przedmiotu. 

18.Decyzję podejmuje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 45 

 

 

1. Na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie zapoznają się ze statutem 

i regulaminami obowiązującymi w szkole. 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) nauki, jasnego, zrozumiałego odbioru przekazywanych treści, 

2) znajomości praw, procedur odwoływania się oraz instytucji lub osób, 

do których może zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw, 

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno– 

wychowawczym, 

5) swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów, przekonań i opinii, 

6) znajomości programu nauczania, zakresu wymagań, celów i metod 

nauczania, 

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów 

wiadomości z tygodniowym wyprzedzeniem, 
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8) umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, 

zgodnych ze szkolnym systemem oceniania, 

9) zadawania pytań nauczycielom w przypadku natrafienia na trudności, 

10) odwołania się od oceny w sytuacjach i na warunkach określonych 

 w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego, 

11) pomocy psychologiczno - pedagogicznej od nauczycieli, wychowawcy, 

pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego w przypadku trudności 

w nauce, 

12) rozwijania zainteresowań i zdolności, 

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie 

uczniowskim i innych organizacjach działających w szkole, 

14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły, 

15) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych 

imprezach zgodnie ze swymi umiejętnościami i zainteresowaniami, 

16) wyróżniania i nagradzania za osiągnięcia w nauce, sporcie, w pracy na rzecz 

budowania dobrego wizerunku szkoły, 

17) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi 

przepisami, 

18) do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego oraz wyprawki 

szkolnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

19) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, pomocy naukowych, 

księgozbioru na zasadach określonych regulaminami, 

20) odpoczynku podczas przerw międzylekcyjnych, ferii i wakacji, 

21) poszanowania przez innych jego praw zawartych w Konwencji o Prawach 

Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka. 

 

 

§ 46 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania norm szkolnych oraz zasady, zgodnie 

z którą nie wolno mu naruszać godności osobistej, dobrego imienia i praw innych 

ludzi poprzez: 

9) wyśmiewanie, 

10) grożenie, 

11) prowokowanie, 

12) odtrącanie od zabawy, 

13) używanie przykrych przezwisk, 

14) obmawianie, 

15) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących kolegów i szkoły, 

16) namawianie do odrzucenia, ośmieszania i ignorowania innych, 

17) zachęcanie do agresywnych zachowań, 

18) używanie wulgarnego słownictwa, 

19) przyzywania innych osób z użyciem wulgarnych słów, 

20) umieszczania w sieci (e-maile, blogi itp.) oszczerczych informacji godzących 

w dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 
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21) niszczenie mienia szkoły, dekoracji szkolnych i klasowych oraz własności 

innych uczniów. 

 

2. Uczniowi zabrania się: 

 

1) opuszczania budynku szkoły w czasie od rozpoczęcia zajęć do ich ukończenia, 

2) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły, 

3) przynoszenia wartościowych sprzętów elektronicznych i biżuterii, 

4) przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych z zastrzeżeniem: 

a) uczeń może mieć przy sobie telefon komórkowy pod warunkiem złożenia    

do wychowawcy przez rodziców lub prawnych opiekunów pisemnego 

oświadczenia o uzasadnionej potrzebie posiadania tego urządzenia, 

b) uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego podczas pobytu 

w szkole, 

c) naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych 

na terenie szkoły powoduje odebranie i przekazanie telefonu do depozytu 

w sekretariacie, aparat zostaje zwrócony rodzicom lub opiekunom prawnym. 

 

3. Uczniowi zezwala się na: 

1) przebywanie na terenie szkoły w czasie trwania swoich zajęć, a także 15 

minut przed lekcjami i zajęciami oraz 15 minut po ich zakończeniu, 

2) przebywanie na terenie szkoły, jeśli uczestniczy w zajęciach kół 

zainteresowań, SKS, zajęciach wyrównawczych, konsultacjach za zgodą i pod 

opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

3) przebywania na terenie szkoły w czasie przygotowywania imprez lub 

uczestniczenia w imprezach wynikających z planu pracy szkoły, 

4) opuszczenie  budynku jedynie pod opieką nauczyciela przy wyjściu             

na zajęcia w terenie oraz boiska. 

 

4. Uczeń ma obowiązek: 

1) zostawić przed rozpoczęciem zajęć wierzchnie ubrania w szatni, 

2) chodzić po szkole w zmiennym obuwiu na białej podeszwie, 

3) poinformować wychowawcę lub innego nauczyciela o chorobie lub złym stanie 

zdrowia, 

4) przedstawić w określonym terminie pisemne usprawiedliwienie nieobecności   

na zajęciach edukacyjnych w formie: 

a) zaświadczenia lekarskiego, 

b) oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o uzasadnionych 

przyczynach tej nieobecności; 

5) dbać o własne zdrowie i higienę, 

6) dbać o schludny wygląd, 

7) nosić jednolity strój uczniowski, który stanowi: 

a) granatowa kamizelka wełniana z logo szkoły na piersi, 

b) koszulka bawełniana w kolorze niebieskim lub żółtym, 
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c) spodnie granatowe lub niebieskie, dziewczęta spódniczka lub spodnie          

w tych samych kolorach. 

8) Podczas uroczystości szkolnych uczeń jest zobowiązany nosić strój galowy,     

na który składa się: 

a) dla chłopców: biała koszula, kamizelka z logo oraz granatowe lub czarne 

spodnie, 

b) dla dziewcząt: biała bluzka, kamizelka z logo, granatowa lub czarna 

spódnica. 

 

5. Obowiązki ucznia w czasie lekcji i innych zajęć szkolnych: 
 

1) systematyczne uczenie się i rozwijanie swoich umiejętności, 

2) uzupełnianie  braków wynikających z absencji, 

3) dbanie o własne zdrowie i higienę, 

4) godne reprezentowanie szkoły, 

5) dbanie  o wspólne dobro, 

6) punktualne przychodzenie na lekcje, 

7) wchodzenie do sali pod opieką nauczyciela, 

8) zajmowanie wyznaczonego miejsca i przygotowania się do zajęć, 

9) respektowanie poleceń nauczyciela, 

10) utrzymywanie w porządku swojego miejsca pracy, 

11) wyrażanie swoich poglądów, uwag, opinii w sposób kulturalny, 

12) systematyczne przygotowywanie się do lekcji, 

13) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

14) przestrzeganie ustalonych zasad i porządku na lekcji, 

15) dbanie o estetykę i aktualny wystrój sali. 

 

6. Zasady zachowania się podczas uroczystości szkolnych: 

1) uczeń podczas śpiewania hymnu narodowego, wprowadzenia i wyprowadzenia 

sztandaru stoi na baczność, 

2) uczeń szanuje symbole oraz tradycje narodowe i szkolne, 

3) jest zobowiązany do noszenia stroju galowego, 

4) podczas uroczystości uczeń zachowuje się poważnie i godnie. 

 

7. Na lekcji ucznia obowiązuje całkowity zakaz: 

1) jedzenia i picia, poza przypadkami uzasadnionymi stanem zdrowia, 

2) żucia gumy, 

3) prowadzenia rozmów niezwiązanych z tematem lekcji, 

4) posiadania na ławce zabawek, gier i urządzeń elektronicznych, 

5) samowolnego opuszczania swojego miejsca i poruszanie się po sali, 

6) wychodzenia z sali bez zezwolenia nauczyciela. 

 

8. Podczas przerw uczeń ma prawo: 

1) spożywać posiłki, 

2) przebywać na korytarzu tego piętra, na którym znajduje się jego sala, 

3) bawić się w spokojne zabawy z kolegami, 

4) spacerować po korytarzu, 
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5) przygotowywać się do kolejnej lekcji, 

6) korzystać z biblioteki szkolnej, 

7) załatwiać sprawy bieżące: w sekretariacie, gabinecie pielęgniarskim, u innych 

nauczycieli, 

8) korzystać z toalety. 

 

9. Po zakończonych lekcjach uczeń ma obowiązek pod opieką nauczyciela zejść do 

szatni, ubrać się i opuścić budynek szkoły. 

 

10. Podczas przerw uczniowi zabrania się: 

1) biegania po korytarzu i klatkach schodowych, 

2) wychodzenia ze szkoły, 

3) inicjowania zabawy polegającej na biciu, poszturchiwaniu, zadawaniu 

fizycznego bólu, 

4) siadania na parapetach, 

5) grania w piłkę, rzucania innymi przedmiotami, 

6) krzyczenia na korytarzu, 

7) zmuszania innych do wykonywania poniżających lub ośmieszających 

czynności, 

8) poruszania się po klatkach schodowych niezgodnie z ustalonym kierunkiem 

ruchu. 

 

11. Uczeń w szatni: 

1) może przebywać bezpośrednio przed i bezpośrednio po swoich zajęciach, 

2) oddając ubrania ma obowiązek posługiwać się swoim numerkiem, 

3) numerka nie można niszczyć i używać do innych celów, 

4) za zgubiony lub zniszczony numerek uczeń ma obowiązek zapłacić 5 złotych, 

opłaty dokonuje w sekretariacie szkoły, 

5) z kulturą odnosi się do pracowników szatni, 

6) spokojnie i bez popychania oczekuje na odbiór ubrania. 

 

12. Uczeń w toalecie: 

1) przebywa tylko w celu załatwienia osobistych potrzeb, 

2) korzysta z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 

3) nie demontuje poszczególnych elementów, wyposażenia łazienek, 

4) nie konsumuje w niej posiłków, 

5) nie odrabia prac domowych, 

6) nie urządza spotkań towarzyskich. 

 

13. Za szkody wyrządzone w mieniu szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

 

§ 47 

 

1. Za wzorową postawę uczeń może być nagradzany i wyróżniany. 
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1) Podstawowym sposobem wyróżniania ucznia jest pochwała wychowawcy 

klasy wobec uczniów i rodziców oraz pochwała dyrektora na forum szkoły. 

2) Uczeń klasy 4 - 6, który otrzymał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz jego 

zachowanie zostało ocenione jako wzorowe lub bardzo dobre otrzymuje 

świadectwo z wyróżnieniem. 

3) Uczeń, który uzyskał najlepsze w klasie wyniki nauczania i wzorową ocenę 

zachowania, otrzymuje dyplom prymusa i nagrodę dyrektora szkoły. 

4) Uczeń godnie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych, imprezach 

i konkursach międzyszkolnych - laureat jednego z trzech pierwszych miejsc 

otrzymuje dyplom i nagrodę dyrektora szkoły. 

5) Uczeń aktywnie i skutecznie pracujący na rzecz szkoły w samorządzie 

uczniowskim, bibliotece itp., wyróżniający się inicjatywą i pomysłowością 

otrzymuje dyplom i nagrodę dyrektora szkoły. 

6) Uczniowie, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie, mogą 

być wyróżnieni poprzez umieszczenie informacji o ich osiągnięciach 

w szkolnych gablotach. 

7) Do rodziców uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce 

i wzorowo zachowują się, dyrektor szkoły kieruje list pochwalny. 

8) Za czyn wyjątkowo odważny, humanitarny, godny naśladowania uczeń 

może otrzymać pochwałę na forum szkoły i nagrodę dyrektora. 

9) Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, 

artystycznych, zawodach sportowych na etapie wojewódzkim odnotowuje 

się na świadectwie szkolnym. 

 

§ 48 

 

1. Uczeń otrzymuje następujące kary za nieprzestrzeganie zapisów statutu 

i regulaminów szkolnych oraz  niewywiązywanie się z obowiązków: 

1) upomnienie pisemne nauczyciela (5 upomnień pisemnych skutkuje naganą 

dyrektora szkoły), 

2) nagana pisemna dyrektora szkoły udzielona w obecności rodzica/opiekuna 

na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy,  

3) zakaz uczestniczenia w wyjściach do teatru, filharmonii i innych imprezach 

pozaszkolnych; w tym czasie uczeń przebywa na lekcjach w klasie 

równoległej, 

4) przeniesienie do innego równoległego oddziału po uzyskaniu uprzedniej 

zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli uczeń, mimo rozmów 

przeprowadzanych z rodzicami, pedagogiem i dyrektorem szkoły nie 

poprawia zachowania oraz swoją postawą w podczas lekcji i w czasie 

przerw uniemożliwia pracę kolegom i nauczycielom, 

5) zwrócenie się przez dyrektora szkoły z wnioskiem popartym opinią rady 

pedagogicznej do Lubelskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej 

szkoły w przypadku rażącego wykroczenia ucznia przeciw statutowi szkoły, 

dokonania czynu przestępczego, naruszenia dobrego imienia szkoły, 

urażenia godności osobistej innych, gdy zastosowane wcześniej kary nie 

przyniosły pożądanych rezultatów. 
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2. O rodzaju zastosowanej kary decyduje dyrektor, wychowawca lub nauczyciel   

w zależności od wagi przewinienia ucznia. 

 

3. Uczeń lub jego rodzice posiadają prawo do odwołania się od udzielonej kary 

w ciągu 7 dni od daty otrzymania postanowienia o udzieleniu kary                    

za pośrednictwem wychowawcy klasy do dyrektora szkoły. 

 

4. Dyrektor powołuje  komisję odwoławczą w składzie:  

a) wychowawca klasy, 

b) nauczyciel uczący w danej klasie, 

c) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

Przewodniczącym komisji jest dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

5. Przewodniczącym komisji jest dyrektor lub wicedyrektor szkoły. 

6. Komisja podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub anulowaniu kary w ciągu 3 dni 

od daty otrzymania odwołania. 

7. Od decyzji komisji odwoławczej uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo 

odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 7 dni        

od daty otrzymania decyzji. 

 

§ 49 

 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna: 

 

1. Każdy uczeń objęty jest różnymi formami opieki i pomocy, w przypadku kiedy 

z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest taka pomoc 

i wsparcie. 

2. W celu skutecznego monitorowania potrzeb uczniów w zakresie dydaktyki, 

wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej każdy uczeń 

w szkole posiada własną kartę obserwacji potrzeb, którą systematycznie 

uzupełnia wychowawca ucznia. Wpisów do karty ucznia może dokonać również 

pedagog szkolny. 

3. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na: 

1) udzielaniu, w miarę możliwości szkoły, doraźnej lub stałej pomocy materialnej, 

2) zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, logopedy, 

nauczyciela terapii pedagogicznej, 

3) udzielaniu organizacyjnej pomocy w kontakcie z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw 

do ewentualnego obniżania wymagań edukacyjnych, 

4) do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. 
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ROZDZIAŁ VIII - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. 

 

§ 50 

 

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

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa 

w ust. 1. określają odrębne przepisy. 

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie 

kwalifikacji do nauczania w szkole podstawowej ustalonych przepisami 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

4. Pensum godzin nauczyciela oraz wynagrodzenie ustala się na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

§ 51 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Zadaniem nauczyciela jest realizowanie zgodnie z artykułem nr 42 ustawy Karta 

Nauczyciela dwóch godzin tygodniowo zgodnie z przydziałem wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

3. Obowiązkiem każdego nauczyciela w ramach wypełniania podstawowych zadań 

szkoły na I i II etapie edukacyjnym jest: 

1) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, 

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym: 

wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł 

z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych we współpracy 

z nauczycielami bibliotekarzami przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych 

i księgozbioru biblioteki, 

3)  edukacja medialna czyli wychowanie uczniów do właściwego odbioru 

i wykorzystanie mediów, 

4) edukacja zdrowotna: kształtowanie u uczniów dbałości o zdrowie własne, 

innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu. 

4. Do zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela należy: 

1) realizowanie obowiązujących w szkole programów nauczania oraz programu 

profilaktycznego i wychowawczego szkoły, 

2) przedstawienie dyrektorowi szkoły wniosku o dopuszczenie do użytku 

programu nauczania opracowanego samodzielnie lub we współpracy z innymi 

nauczycielami albo programu opracowanego przez innych autorów wraz 

z dokonanymi zmianami zgodnymi z potrzebami uczniów i możliwościami 

szkoły, 

3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego, 

4) obiektywne i systematyczne ocenianie stopnia opanowania przez uczniów 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

i możliwości dziecka, 
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5) wspieranie swoją postawa i działaniami rozwoju ucznia, pomoc w rozwijaniu 

zdolności i zainteresowań, 

6) organizowanie sytuacji sprzyjających aktywnemu i samodzielnemu uczeniu, 

7) przekazywanie uczniom technik uczenia się i korzystania z różnych źródeł 

informacji, 

8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

9)  wnioskowanie w sprawach oceny zachowania uczniów, nagradzania 

i karania, 

10) decydowanie o doborze programów nauczania, metod, form pracy, 

podręczników i środków dydaktycznych, 

11) rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 

12) pełnienie dyżurów- konsultacji dla uczniów i rodziców w wyznaczonym 

terminie w wymiarze 1godziny tygodniowo, 

13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień 

i uchwał, 

14) stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych, pedagogicznych 

i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

15) stała współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami i dyrekcją w celu 

podnoszenia jakości pracy szkoły. 

16) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, 

rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia, 

17) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, 

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach, 

18) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu d.s pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane 

przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy 

nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia, 

5. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni zachęcać do korzystania z zasobów 

biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu 

wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego 

wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. 

6. Do zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom         

na terenie szkoły należy: 

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji oraz zajęć, 

2) stała obecność nauczyciela podczas całej lekcji lub zajęć, 

3) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów, 

4) aktywne pełnienie dyżurów według ustalonego harmonogramu i zgodnie 

z zarządzeniem dyrektora szkoły, 

5) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie imprez ogólnoszkolnych 

i klasowych, 

6)  sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej lekcji w danej klasie, 

7) indywidualne zwalnianie uczniów klas IV-VI z zajęć na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego, 
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8) zwalnianie uczniów klas I-III w indywidualnych przypadkach 

i przekazywanie pod opiekę rodzica lub opiekuna prawnego, 

9) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na obiektach sportowych zgodnie 

z regulaminem korzystania z pływalni, boisk sportowych oraz sal 

gimnastycznych, 

10) podejmowanie działań profilaktycznych wobec zjawisk patologicznych takich 

jak: zagrożenia alkoholizmem, narkomanią i uzależnienie od nikotyny, leków, 

gier komputerowych i internetu,  

11) pozyskiwanie informacji o sytuacji , w której uczeń używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia lub przejawia inne 

zachowania świadczące o demoralizacji oraz uruchomienie drogi służbowej 

zmierzającej do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i podjęcia działań zaradczych, 

12)  nadanie drogi służbowej w przypadku dopuszczenia się przez ucznia czynu 

karalnego, przestrzeganie obowiązujących w szkole procedur dotyczących 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły oraz imprez 

pozaszkolnych. 

7. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonania innych zadań zleconych przez 

dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo- 

wychowawczego. 

8. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 

1) realizację programu nauczania swojego przedmiotu, 

2) służbowo przed dyrektorem szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za skutki 

wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów oraz 

za nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku 

uczniowskiego, 

3) zniszczenie elementów majątku i wyposażenia szkoły, jeżeli podpisał 

oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, wynikające z nieporządku, 

braku nadzoru lub zabezpieczenia. 

 

 

§ 52 

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloku przedmiotowego tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

2. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na zebraniu 

 plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły 

przewodniczący zespołu. 

4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

1) wybór programów nauczania do szkolnego zestawu programów nauczania, 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i sposobów badania ich osiągnięć, 

3) opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych 

przygotowywanych w szkole, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
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5) wzajemne informowanie i omawianie aktualnych problemów i rozwiązań 

dydaktycznych, 

6) wspieranie początkujących nauczycieli, 

7) współdziałanie w odpowiednim organizowaniu i wyposażaniu sal lekcyjnych, 

8) organizowanie konkursów przedmiotowych, 

9) dobór treści i sposobów realizacji ścieżek edukacyjnych, 

10) ewaluacja zasad oceniania wewnątrzszkolnego. 

5. Zebrania i przebieg prac zespołów przedmiotowych są dokumentowane w formie 

protokołów. 

 

§ 53 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego 

dalej wychowawcą, który - jeżeli nie zajdą szczególne okoliczności - prowadzi 

oddział w całym etapie kształcenia. 

2. Rodzice uczniów każdego oddziału mogą złożyć wniosek, podpisany przez 2/3 

ogółu, o zmianę wychowawcy. W terminie 14 dni dyrektor przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające i zajmuje stanowisko. 

3. Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może wnieść prośbę o zwolnienie 

go z funkcji wychowawcy. 

4. Do zadań wychowawcy należy: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, 

2) zdiagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków, 

3) zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami 

oceniania, klasyfikowania i promowania oraz realizowanymi programami 

i planem pracy szkoły, 

4) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie 

informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów, 

5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych 

form życia zespołowego, które rozwijają i integrują klasę, 

6) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, w oparciu 

o tolerancję i poszanowanie godności innych osób zgodnie ze szkolnym 

programem wychowawczym, 

7) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie 

z nimi i koordynowanie działań wychowawczych i edukacyjnych, 

8) współpraca z pedagogiem szkolnym, reedukatorem, logopedą i innymi 

pracownikami szkoły w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla 

wychowanków, 

9) kontrolowanie regularnego uczęszczania przez uczniów na zajęcia lekcyjne, 

10) odwoływanie klasy w przypadku nieobecności innego nauczyciela zgodnie 

z wpisami w księdze zastępstw i potwierdzenie tego faktu podpisem, 

11) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, 

arkusze ocen, świadectwa szkolne), 

12) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz 

przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno - wychowawczych na 

posiedzeniach rady pedagogicznej. 
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5. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i psychologiczno-

pedagogicznej kierownictwa szkoły oraz innych placówek lub instytucji 

wspomagających szkołę. 

 

§ 54 

 

1. Wychowawca może być pozbawiony funkcji w przypadku naruszenia prawa, 

niewywiązywania się z powierzonych mu obowiązków, łamania postanowień 

zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka i Deklaracji Praw Człowieka. 

 

§ 55 

 

1. Nauczyciele - wychowawcy tworzą zespoły wychowawców oddziałów 

w poszczególnych poziomach. 

2. Pracą zespołu wychowawców kieruje powołany przez dyrektora szkoły 

przewodniczący zespołu. 

3. Do zadań zespołu wychowawców należą: 

1) współdziałanie w opracowywaniu metod skutecznej realizacji programu 

wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

2) wzajemne wspieranie i wymiana metod skutecznej realizacji programu 

wychowawczego i profilaktyki, 

3) wzajemne wspieranie i wymiana doświadczeń w pracy wychowawczej, 

4) stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

5) współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw uczniów, 

6) wspieranie i inspirowanie inicjatyw uczniów, 

7) współpraca z pedagogiem, 

8) ewaluacja szkolnego programu wychowawczego; 

4. Zebrania i przebieg prac zespołów wychowawców są dokumentowane w formie 

protokołów. 

 

§ 56 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół pracujący pod 

przewodnictwem wychowawcy lub innego nauczyciela powołanego przez 

dyrektora na wniosek zespołu. 

2. Do zadań nauczycieli uczących w danym oddziale należy: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla każdego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb, 

2) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

3) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów w tym oddziale, 

4) podejmowanie środków zaradczych i działań naprawczych, 

5) analizowanie wyników zewnętrznego sprawdzianu, 

6) analizowanie wyników klasyfikowania i promowania w danym oddziale, 

7) wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie 

z przyjętymi w szkole zasadami, 

8) ustalenie sposobu realizacji ścieżek edukacyjnych, 
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9) wnioskowanie do wychowawcy w sprawie oceny zachowania uczniów. 

3. Prace zespołu nauczycieli uczących w danej klasie są protokołowane. 

 

 

§ 57 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje na dany rok szkolny zespół diagnostyczny. 

Przewodniczącym zespołu jest powołany przez dyrektora pełnomocnik. 

 

2. Do zadań zespołu diagnostycznego należy: 

1) przygotowanie narzędzi diagnostycznych do wewnętrznego badania jakości 

pracy szkoły, 

2) przeprowadzenie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców badań związanych 

z funkcjonowaniem pracy szkoły, 

3) prezentowanie wyników prac radzie pedagogicznej. 

 

 

§ 58 

 

1. Dyrektor szkoły może powołać zespoły zadaniowe, jeżeli taka potrzeba wynika 

z dodatkowych zadań lub potrzeb szkoły. 

 

 

§ 59 

 
ORGANIZACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. 

 
   

1. Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej 

opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

 

2. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktyczno- 

wychowawczej, który jest zgodny z rocznym planem pracy szkoły. 
 

3. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) zapewnienie opieki i troska o bezpieczeństwo wychowanków, 

2) wdrażanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, 

3) rozwijanie aktywności twórczej wychowanków; 

4) wspomaganie procesu dydaktycznego, 

5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

6) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość 

7) wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie, 

8) kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, 

9) kultywowanie tradycji rodzinnych , szkolnych , narodowych, 

10) współpraca z rodzicami, wychowawcami uczniów korzystających                  

ze świetlicy. 
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4. Zadania, o których mowa realizuje się poprzez:  

1) przestrzeganie zasad bhp; 

2) upowszechnianie znajomości zasad ruchu drogowego;  

3) rozwijanie zainteresowań i zdolności, dostarczanie okazji do różnorodnej  

ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej); 

4) prowadzenie zróżnicowanych gier i zabaw świetlicowych; 

5)  organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,   

przyzwyczajanie do samokształcenia; 

6) zwracanie uwagi na konieczność stosowania form grzecznościowych; 

7) naukę kulturalnego sposobu spożywania posiłków; 
8) przestrzeganie zasad kulturalnej zabawy; 

9) podejmowanie działań w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki; 

10) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego; 

11) przestrzeganie czystości; 

12) udział w przygotowaniu akademii i uroczystości okolicznościowych; 

13) udzielanie stałych informacji rodzicom i wychowawcom dotyczących  

zachowania dziecka w świetlicy. 

5. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.  

6. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

7. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: roczny plan pracy 

dydaktyczno-wychowawczej świetlicy,  plany wynikowe grup wychowawczych, 

dziennik zajęć (jeden na grupę), karty zgłoszeń do świetlicy, upoważnienie do 

odbioru dzieci ze świetlicy 

 

 
ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

§ 60 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą: 

1) realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, 

2) realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

3) wyrabiania i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się, 

4) doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 

5) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy 

o regionie, 

6) organizacji różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną. 

2. Biblioteka realizuje swoje zdania poprzez gromadzenie i opracowanie zbiorów 

bibliotecznych, a w tym: 

1) księgozbioru podręcznego, lektur oraz książek dla młodzieży, 

2) księgozbioru literatury psychologiczno-pedagogicznej, 

3) księgozbioru podręczników  szkolnych, 

4) czasopism i poradników przedmiotowo-metodycznych, 

5) pomocy audiowizualnych. 
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3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz 

rodzice. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku 

klasowym, rodzice na podstawie karty bibliotecznej swojego dziecka lub dowodu 

osobistego, a nauczyciele i pracownicy z chwilą zatrudnienia. 

4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dni pracy szkoły. Godziny pracy biblioteki 

umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1. W zakresie pracy pedagogicznej: 

1) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do 

pracowni przedmiotowych, 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, 

bibliotekę i jej zbiory, 

3) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem 

wyszukiwania informacji, 

4) udzielenie uczniom porad w doborze lektury w zależności od 

indywidualnych zainteresowań i potrzeb, 

5) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej, informacyjnej 

i medialnej oraz związany z nią indywidualny instruktaż, 

6) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami 

w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także 

w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich 

do samokształcenia, 

7) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki i medioteki. 

2. W zakresie prac organizacyjno – technicznych: 

1) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

2) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej 

potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji, 

3) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

4) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja 

zbiorów; 

5) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

6) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej 

i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów; 

7) planowanie pracy: opracowywanie rocznego, ramowego planu pracy 

biblioteki oraz terminarzu zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych; 

8) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki 

i oceny stanu czytelnictwa w szkole, 

9) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie 

własnego warsztatu pracy. 

 

6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej: 

1) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne; 

2) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory; 

3) jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca, 

4) czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji; 
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5) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik powinien zwrócić 

taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza; 

6) wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku 

szkolnego; 

7) czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie w czasie trwania roku szkolnego) 

zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły potwierdzenia 

zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki (karta obiegowa); 

8) uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być 

przyznane nagrody na koniec roku szkolnego. 

 

7. Biblioteka współpracuje z bibliotekami szkolnymi w ramach Towarzystwa 

Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz innymi bibliotekami i instytucjami 

upowszechniania kultury. 

8. Bibliotekarze na bieżąco zapoznają się z tematyką imprez czytelniczych i zajęć 

dydaktycznych, propozycjami spotkań autorskich oferowanych przez 

w/w placówki. Po konsultacji z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami przedmiotu 

z przygotowanej oferty zostaje wybrana ta forma, która zgodna jest 

z zapotrzebowaniem społeczności szkolnej oraz pozostaje w korelacji z celami 

edukacyjnymi i wychowawczymi szkoły. 

 

 

§ 61 
 

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego 

działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Do zadań pracowników administracyjnych i obsługi związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa na terenie szkoły należy: 

1) reagowanie na wszystkie sytuacje stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa 

uczniom 

2) odnotowanie w specjalnym zeszycie uwag o niewłaściwych zachowaniach 

uczniów i przekazywanie tych informacji wychowawcom, 

3) naprawa urządzeń technicznych i sprzętów mogących stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa dla uczniów, 

4) wnioskowanie o nagradzanie i karanie uczniów dotyczące ich zachowania 

w zakresie przestrzegania zasad bhp. 

3. Bezpośrednią kontrolę nad pracownikami obsługi sprawuje kierownik 

administracyjno- gospodarczy. 

4. Do zadań kierownika administracyjno-gospodarczego należy: 

1) kierowanie zespołem pracowników obsługi, przydzielanie im zadań oraz 

stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

2) realizowanie zakupów materialnego wyposażenia szkoły zgodnie z decyzją 

dyrektora, 

3) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i organizowanie inwentaryzacji, 

4) zgłaszanie wniosków do projektu budżetu szkoły na wydatki administracyjno-

gospodarcze, 



 73 

5) dbałość o sprawność techniczną budynku i urządzeń oraz zabezpieczenie 

majątku szkolnego. 

5. Za jakość wykonywanych zadań kierownik administracyjno- gospodarczy 

odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków pozostałych pracowników administracyjno-

obsługowych ustala zgodnie z potrzebami szkoły dyrektor. 
 

 

 

ROZDZIAŁ IX - RODZICE. 

 

§ 62 

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego 

obowiązku szkolnego należy: 

1) dopełnianie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienie  regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 

2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

§ 63 

 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia 

i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z nauczycielami. 

2. W ramach współpracy rodzice zobowiązani są do: 

1) stałych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami, 

2) w uzasadnionej potrzebie współpracy z pedagogiem, 

3) informowania wychowawcy o stanie zdrowia dziecka i szczególnych sytuacjach 

rodzinnych mogących mieć wpływ na postępy w nauce i zachowanie dziecka, 

4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka      

i rodziny, 

5) stałego włączania się w życie dziecka i szkoły. 

 

§ 64 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły i danej 

klasy, 

2) znajomości statutu, regulaminów i przepisów dotyczących oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz innych uregulowań 

wewnątrzszkolnych, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce, 
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4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia swych 

dzieci, 

5) wyrażania swobodnej wypowiedzi i przekazywania dyrektorowi szkoły oraz 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, 

6) stałych spotkań z wychowawcą klasy i nauczycielami w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy związane z życiem klasy i szkoły, 

7) uczestniczenia w roli obserwatorów w egzaminach sprawdzających, 

poprawkowych i klasyfikacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ X - PRZEPŁYW INFORMACJI. 

 

§ 65 

 

1. W celu zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy organami szkoły oraz całym 

środowiskiem szkolnym stosuje się następujące sposoby przepływu informacji: 

1) wspólne zebrania przewodniczących organów szkoły, 

2) ogólne zebrania organów szkoły,  

3) zapraszanie na zebrania rady pedagogicznej przedstawicieli rady rodziców, 

rady szkoły, samorządu uczniowskiego z wyjątkiem tych zebrań, na których 

poruszane są sprawy i dane podlegające ochronie prawnej, 

4) wydawanie informatorów o szkole, 

5) upowszechnianie informacji o pracy szkoły w lokalnych mediach, 

na osiedlowych i szkolnych tablicach ogłoszeń, 

6) spotkania zespołów nauczycielskich, 

7) zebrania wychowawców, nauczycieli, dyrekcji szkoły z rodzicami oraz 

konsultacje w wyznaczonych terminach, 

8) apele szkolne, zawody, popisy, festyny i prezentacja dorobku szkoły w innych 

formach, 

9) zapewnienie szerokiego dostępu wszystkich zainteresowanych do informacji 

prawnych i dokumentów wewnątrzszkolnych (pokój nauczycielski, 

sekretariat, biblioteka, korytarze szkolne), 

10) przekazywanie informacji bieżących w formie ogłoszeń w pokojach 

nauczycielskich oraz zarządzeń w księdze zarządzeń dyrektora szkoły, 

11) informowanie rodziców o sytuacji szkolnej dziecka w dzienniczku ucznia, 

12) indywidualne rozmowy, 

13) pisma urzędowe. 

 

ROZDZIAŁ XI - ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. 

 

§ 66 

 

1. W razie sporu lub konfliktu między organami szkoły dyrektor może wystąpić jako 

mediator, jeżeli strony zwrócą się o to, i przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.  

2. W przypadku wystąpienia konfliktu między dyrektorem a innym organem szkoły, 

jedna ze stron może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

lub prowadzącego szkołę, w zależności od przedmiotu sprawy, z prośbą o pomoc 
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w rozstrzygnięciu sporu w przypadku, gdy prowadzone wcześniej na terenie szkoły 

postępowanie wyjaśniające nie dało zadowalającego rezultatu dla stron konfliktu. 

 

§ 67 

 

1. Dyrektor szkoły jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy 

nauczycielami a rodzicami uczniów, a wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem 

prawa i dobra publicznego. 

 

§ 68 

 

1. W szkole może być wyłoniony na pierwszym zebraniu rady pedagogicznej 

w danym roku szkolnym trzyosobowy zespół negocjacyjny, który pełni rolę 

mediatora w rozstrzyganiu konfliktów między pracownikami szkoły. 

2. Zespół negocjacyjny po rozpoznaniu zgłoszonego problemu i wysłuchaniu stron 

proponuje rozwiązanie konfliktu. 

3. W przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnień sprawa przedstawiona jest 

do rozstrzygnięcia dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzje zgodnie 

z obowiązującym prawem i dobrem społecznym. 

 

 

§ 69 

 

1. Konflikty zaistniałe wewnątrz społeczności jednej klasy rozstrzyga wychowawca 

klasy w porozumieniu z rodzicami, pedagogiem szkolnym i wicedyrektorem 

sprawującym nadzór pedagogiczny nad poziomem klas. 

 

 

§ 70 

 

1. W szkole może być powołany rzecznik praw ucznia, który pełni rolę mediatora 

i męża zaufania. 

2. Rzecznikiem praw ucznia może zostać nauczyciel wybrany przez samorząd 

uczniowski. 

3. Do obowiązków rzecznika praw ucznia należy: 

1) rozwiązywanie problemów i konfliktów zaistniałych pomiędzy uczniami lub 

poszczególnymi oddziałami, 

2) rozwiązywanie problemów i konfliktów zaistniałych pomiędzy uczniem 

i nauczycielem lub klasą i nauczycielem  w zakresie przestrzegania statutu 

szkoły albo regulaminów wewnątrzszkolnych oraz proponowanie rozwiązań 

zaistniałych sytuacji, 

3) współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i dyrektorem szkoły 

na rzecz unikania lub rozwiązywania zaistniałych spraw spornych. 

4. W przypadku braku porozumienia między stronami, mimo mediacji rzecznika, 

ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu problemu podejmuje dyrektor szkoły. 
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ROZDZIAŁ XII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 

§ 71 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Miasto Lublin. Zasady 

prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. 

 

§ 72 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę szkoły. 

 

§ 73 

 

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

 

§ 74 

 

1. Praca rady pedagogicznej, rady szkoły, samorządu uczniowskiego, rady rodziców 

prowadzona jest w oparciu o wewnątrzszkolne regulaminy. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne 

z zapisami niniejszego statutu. 

§ 75 

 

1. Szkolny zestaw programów nauczania, szczegółowe zasady oceniania 

wewnątrzszkolnego, program wychowawczy oraz program profilaktyki szkoły 

to dokumenty, które tworzą spójną całość, a ich przygotowanie i realizacja 

są zadaniem całej społeczności szkolnej. 

 

§ 76 

 

1. W szkole mogą działać organizacje młodzieżowe, których działalność nie będzie 

sprzeczna ze statutem szkoły. 

2. W drodze decyzji administracyjnej dyrektor wyraża bądź odmawia wyrażenia 

zgody na działalność stowarzyszenia, fundacji lub organizacji, której celem 

statutowym jest działalność rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności 

dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz działalności partii i organizacji politycznych. 

 

§ 77 

 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 
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§ 78 

 

1. Niniejszy statut jest dostępny w bibliotece, u dyrektora szkoły, w pokoju 

nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły. Statut jest także w posiadaniu 

wszystkich organów szkoły. 

 

§ 79 

 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie ma zastosowanie ustawa 

o systemie oświaty oraz inne przepisy dotyczące edukacji. 

 

§ 80 

 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest rada szkoły. 

 

§ 81 

 

1. Statut nowelizowany jest w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa oświatowego, 

2) zmiany zakresu kompetencji poszczególnych organów szkoły, 

3) wprowadzenia dodatkowych zapisów dotyczących pracy szkoły na wniosek 

organów szkoły. 

 

§ 82 

 

1. Tekst jednolity ogłaszany jest wówczas, gdy: 

1) ilość wprowadzonych aneksami zmian czyni statut nieczytelnym, 

2) zmiany obejmują szeroki obszar pracy szkoły. 

 

 

§ 83 

 

1. Traci moc statut z dnia 27 marca 213 r. 

 

 

§ 84 

 

1. Jednolity tekst statutu przyjęty uchwałą rady szkoły w dniu 27 lutego 2014 r. 

wchodzi  w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 


