
 
 
 

 

STATUT 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

im. JANA PAWŁA II 
 

W GODOWEJ 
 



STATUT 
 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

im. Jana Pawła II w Godowej 

 

Podstawa prawna: 
 
 

 

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),  
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),  
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), 
 

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  
(Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),  

e) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),  
f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),  
g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843) 

 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godowej zwana w dalszej części Statutu 

„Szkołą” jest ośmioletnią szkołą publiczną z wygasającymi klasami gimnazjum. Z dniem 

1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować dotychczasowe klasy 

gimnazjum. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godowej jest szkołą publiczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 art.60.ust.2 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, 

poz. 425 i z 1992 Nr 26 poz.113) z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami 

wykonawczymi do ustawy, która:  
a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania w 8-letnim 

cyklu kształcenia,  
b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę obowiązku szkolnego,  
c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,  
d) realizuje ustalone dla szkoły podstawowej:  

 podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych,
 ramowy plan nauczania;

e) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 

30.04.2007 r. (z póź. zm.) w sprawie warunków i sposobów oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów  
i sprawdzianów szkołach publicznych.  
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§ 1  
NAZWA SZKOŁY 

 
1. Szkoła nosi nazwę: „ZESPÓŁ SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W GODOWEJ  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godowej”.  
2. Siedzibą szkoły jest budynek położony na działce Nr 2854/3 w Godowej, 

Godowa 261, 38-100 Strzyżów, e-mail: gimgodowa@op.pl, www.zsgodowa.pl  
3. Ustalona nazwa jest używana na pieczęciach i stemplach. 

 

§ 2 
 

INNE INFORMACJE O SZKOLE 

 

1. Szkoła działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.  
2. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Strzyżowie.  
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpackie Kuratorium Oświaty w 

Rzeszowie. 
 
4. Do obwodu szkoły, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr 

XLIII/404/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r., należą numery od Godowa 76 do Godowa 806 (z 

wyłączeniem nr 770, 774, 775). 
 

1) Za zgodą dyrektora do szkoły mogą być przyjmowani uczniowie spoza obwodu, 
 

jeśli istnieją ku temu warunki. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w 

Regulaminie Rekrutacji. 
 

2) Dziecko może spełniać obowiązek szkolny poza szkołą pod warunkiem uzyskania 

przez rodziców zezwolenia dyrektora szkoły. Rodzice na podstawie pisemnego 

oświadczenia są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.  
5. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej w Godowej trwa 8 lat.  
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.  
7. Nauka w szkole odbywa się w języku polskim.  
8. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.  
9. Szkoła prowadzi dożywianie dla wszystkich chętnych uczniów.  
10. Szkoła posiada imię, sztandar oraz ceremoniał szkolny.  
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§ 3 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (wraz z wprowadzonymi zmianami) oraz przepisów wydanych na jej 

podstawie. 

 

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia przez: 

 

a) rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności;  
b) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;  
c) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju uczniów:  
 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników,


 nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika pod warunkiem 

jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
d) realizację podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych;  
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć 

szkolnych i przerw międzylekcyjnych;  
f) wykorzystywanie nowoczesnych metod dydaktycznych;  
g) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;  
h) stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez:  
 udział w zajęciach kół zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły,
 udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,


 eksponowanie wytworów działalności uczniów (prace plastyczne, techniczne, literackie 

i inne);
i) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej;  
j) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej;  
k) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;  
l) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do standardów i wymagań 

egzaminacyjnych. 

 

2. Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia 

poprzez: 

 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i dydaktycznej dla uczniów szkoły;  
b) systematyczne diagnozowanie i obserwowanie zachowań uczniów; 
 
c) rozwijanie   u wychowanków poczucia   odpowiedzialności, zasad   patriotyzmu 

 oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu 

 na wartości kulturowe Europy i świata;  

d) umożliwienie podtrzymywania poczucia  tożsamości  narodowej, etnicznej,  językowej 
 

i religijnej poprzez: 
 

 udział w obrzędach i tradycjach lokalnych, 
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 kultywowanie rocznic narodowych,
 poszanowanie przeszłości narodu i miejscowości,
 poszanowanie symboli narodowych i religijnych,
 udział w lekcjach religii zgodnie z wyznaniem w oparciu o zasady tolerancji i wolności,

 

e) przygotowanie do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o 

zasady demokracji, sprawiedliwości, tolerancji, wolności i solidarności; 
 
f) przygotowanie do podjęcia zadań i obowiązków członka samorządnej społeczności 

lokalnej;  
g) realizowanie programu wychowawczego szkoły, stanowiącego załącznik statutu. 

 

3. Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości. 

 

§ 4 
 

FORMY ZBIOROWEJ OPIEKI NAD UCZNIAMI 

 

1. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas obowiązkowych, 

dodatkowych i pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego 

zajęcia.  
2. W przypadkach losowych, po decyzji dyrektora szkoły o odwołaniu jednej lub dwóch 

ostatnich lekcji, uczeń może opuścić szkołę wcześniej niż jest to ustalone w planie zajęć, 

pod warunkiem złożenia pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów. 
 
3. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole w czasie poprzedzającym 

zajęcia, w przerwach międzylekcyjnych i po zajęciach. Wtedy opiekę nad uczniami 

sprawują nauczyciele dyżurni zgodnie z planem dyżurów zatwierdzonym przez dyrektora 

szkoły. Obowiązki, zasady i miejsce dyżuru określone są w regulaminie nauczycieli 

dyżurnych; ponadto budynek szkoły objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. 
 
4. Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie zajęć odbywających się poza terenem szkoły 

a organizowanych przez szkołę. Wtedy opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel 

organizujący i prowadzący te zajęcia. Jest on zobowiązany do zgłaszania tych zajęć 

dyrekcji szkoły oraz odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w drodze do 

miejsca ich odbywania oraz w drodze powrotnej do domu lub szkoły.  
1) Zadania nauczyciela pełniącego opiekę nad uczniami w czasie wycieczki określa 

„Regulamin organizowania wycieczek szkolnych”, będący załącznikiem do statutu.  
2) W przypadku zajęć organizowanych przez instytucje pozaszkolne, jak np. zawody 

sportowe, imprezy, rajdy itp., w których uczestniczy reprezentacja szkoły, opiekę nad 

uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. Nauczyciel ten 

zobowiązany jest do zebrania pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach, 

sporządzenie listy uczestników i przedstawienie ustnego sprawozdania z przebiegu 

zajęć.  
5. Sprawowanie opieki nad uczniami, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas 

pracy rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienie opieki. Obowiązek ten 

spoczywa na nauczycielu świetlicy. 
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§ 5 
 

FORMY INDYWIDUALNEJ OPIEKI NAD UCZNIAMI 

 

1. Zapewnienie dostosowania treści, metod i form organizacyjnych nauczania do 

możliwości psychofizycznych uczniów.  
2. Objęcie szczególną opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
3. Zapewnienie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej 

 

poprzez organizowanie różnych form pomocy materialnej stałej lub doraźnej oraz 

nawiązanie współpracy z instytucjami ustawowo powołanymi do tego celu, jak: poradnie, 

sądy nieletnich, władze lokalne, ośrodki pomocy społecznej, policja. 
 
4. Respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  
5. Udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub 

przedstawiciela dyrekcji.  
6. Ułatwienie adaptacji uczniom klas pierwszych oraz uczniom zmieniającym szkołę przez 

udzielenie informacji o szkole, zapoznanie z lokalizacją, zasadami bezpieczeństwa na 

zajęciach i przerwach.  
7. Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 6 
 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, placówce jest 

dobrowolne i nieodpłatne.  
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy 

oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 

szczególności pedagog, logopeda i terapeuta pedagogiczny.  
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana w szkole polega w szczególności na:  

a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,  
b) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

a) rodzicami uczniów,  
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,  
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,  
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,  
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
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5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz w formie:  
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,  
b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  
c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  
d) warsztatów (w tym również warsztatów dla nauczycieli i rodziców uczniów),  
e) porad i konsultacji (w tym również warsztatów dla nauczycieli i rodziców uczniów),  
f) klas terapeutycznych. 

 

Szczegółowe zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

regulują odrębne przepisy. 

 

§ 7 

ORGANY SZKOŁY 

1. Organami szkoły są: 

 

1) Dyrektor Szkoły.  
2) Rada Pedagogiczna.  
3) Rada Rodziców.  
4) Samorząd Uczniowski. 

 

2. Kompetencje organów szkoły. 

 

1) Dyrektor szkoły 
 

 kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz;


 sprawuje nadzór pedagogiczny, opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, dwa 

razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego, udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i 

pomocy, dba o doskonalenie umiejętności zawodowych swoich pracowników;


 dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza 

opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan 

rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela 

stażysty;


 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 realizuje uchwały organów szkoły podjęte w ramach kompetencji tych organów;


 wstrzymuje uchwały organów szkoły niezgodne z prawem; o wstrzymaniu 

wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, który w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem; decyzja organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna;
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 dysponuje środkami określonymi planami finansowymi szkoły przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a 

także organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły;
 jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 przestrzega kompetencji stanowiących i opiniujących Rady Pedagogicznej;


 powołuje komisje do przeprowadzenia sprawdzianu po klasie VIII; odpowiada za 

właściwą organizację i przebieg egzaminu (o którym mowa w art.9 ust. 1
Ustawy), przeprowadzanego w szkole;  

 powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych 
 

i klasyfikacyjnych; 
 

 zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 nagradza i wyróżnia nauczycieli i innych pracowników szkoły;


 stosuje kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy w stosunku do wszystkich 

pracowników szkoły;
 prowadzi sprawy osobowe i socjalne pracowników szkoły;
 jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły;


 występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły;


 podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami;
 rozstrzyga sprawy sporne między organami szkoły;
 wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów;


 ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 

do 8 dni w danym roku szkolnym;


 powołuje na stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej (jeżeli spełnione są wszystkie 

wymagania do stworzenia stanowiska);
 opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku;
 dba o powierzone mienie;
 Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
 prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
 Przestrzega postanowień statutu;


 corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;


 dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane 

przez Radę Pedagogiczną programy nauczania;
 wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
 kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego  i  wydaje  decyzje  administracyjne

 

w zakresie zwolnienia z realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą i 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego; 
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 przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców propozycje realizacji zajęć
 

wychowania fizycznego, uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich 

zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; 

uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe 

środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe; 
 

 organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole;


 podczas krótkotrwałej nieobecności dyrektora szkoły jego obowiązki pełni 

upoważniony przez niego nauczyciel;
 sprawuje nadzór nad biblioteką;
 zatwierdza regulamin biblioteki.

 

1.1) Wicedyrektor szkoły  

 sporządza tygodniowy plan zajęć dydaktycznych;
 opracowuje plan nadzoru pedagogicznego w szkole;
 organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe;


 obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli według 

harmonogramu obserwacji zajęć;
 opracowuje harmonogram dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły;


 kontroluje realizację programu nauczania wybranych przedmiotów, kontroluje 

dokumentację szkolną (dzienniki, arkusze, kronika szkoły, dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych i inne);
 współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego i Radą Rodziców;

 

 opracowuje Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli wspólnie z 

dyrektorem szkoły; 
 

 rozlicza co miesiąc nauczycieli z wykonywanych zastępstw,
 współpracuje przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły;


 opracowuje harmonogram konkursów przedmiotowych i innych imprez objętych 

kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich;
 sprawuje nadzór nad praktykami studenckimi;


 sprawuje nadzór nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych i 

wyjść do najbliższego otoczenia;
 nadzoruje estetykę i wystrój szkoły;
 nadzoruje organizacje imprez i uroczystości szkolnych;

 

 wykonuje polecenia dyrektora szkoły nieujęte w zakresie obowiązków, a 

wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy 

szkoły. 

 

2) Rada Pedagogiczna  
a) Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej statutowych zadań edukacyjnych, 

wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów prawa na 

terenie szkoły. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Uchwały 

podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
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½ członków rady, którzy są zobowiązani do nieujawniania spraw będących 

przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. 

(Załącznik Regulamin Rady Pedagogicznej); 
 

b) Tworzą ją wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły. W skład Rady Pedagogicznej 

wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady 

Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;  
c) Jej przewodniczącym jest dyrektor szkoły;  
d) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników 

klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę 

bieżących potrzeb. 
 

 Kompetencje Rady Pedagogicznej:




  opracowuje i zatwierdza po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 
 

Uczniowskiego: plan pracy szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy 

szkoły, szkolny system oceniania, program rozwoju szkoły, przygotowuje i 

zatwierdza statut szkoły, uchwala jego nowelizację, szkolny wykaz programów 

nauczania obowiązujący w danym roku szkolnym; 
 

 zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;


 podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole; 

 opiniuje organizację pracy szkoły, w tym rozkład zajęć lekcyjnych 
 

i pozalekcyjnych;  

 opiniuje projekt planu finansowego szkoły; 

 opiniuje  wnioski  dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń,  nagród 
 

i innych wyróżnień; 
 

 opiniuje propozycję dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 pracuje w oparciu o własny regulamin;

 

 może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole; 
 

 decyduje o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w 

ciągu roku szkolnego;


 opiniuje, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły, ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze do 6 dni w danym roku szkolnym;


 Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:


 

 występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o 

odwołanie z funkcji dyrektora szkoły; 
 

 deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora; 
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 opiniuje przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć 

wychowania fizycznego, uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich 

zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; 

uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe 

środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe.



3) Rada Rodziców  
a) W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i prawnych 

opiekunów uczniów szkoły;  
b) W skład Rady Rodziców wchodzą wybrani na zebraniach klasowych członkowie 

rad klasowych w ilości trzech lub czterech osób z każdej klasy;  
c) Rada Rodziców pracuje w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez siebie 

regulamin stanowiący załącznik niniejszego statutu;  
d) Tryb wyłaniania organów rady i zakres ich działania reguluje regulamin Rady 

Rodziców. 
 

 Kompetencje Rady Rodziców:




 współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich 

reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, władz oświatowych, organu 

prowadzącego oraz instytucji pozaszkolnych, przedstawia opinie rodziców 

związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w 

realizacji programu nauczania wychowania i opieki, a także udziela pomocy 

materialnej szkole;
 

 może prowadzić działalność na rzecz uczniów i szkoły zawartą w swoim 

regulaminie; 
 

 może występować z wnioskami i opiniami dotyczącymi szkoły do dyrektora 

szkoły w sprawach określonych w regulaminie rady;


 opiniuje statut szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, 

system oceniania szkoły, program rozwoju szkoły, plan pracy szkoły; 

Rodzice opiniują przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji zajęć 

wychowania fizycznego, uwzględniając potrzeby zdrowotne uczniów, ich 

zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej; 

uwarunkowania lokalne; miejsce zamieszkania uczniów; tradycje sportowe 

środowiska lub szkoły; możliwości kadrowe;


 opiniuje, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły, ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze do 6 dni w danym roku szkolnym.



4) Samorząd Uczniowski  
a) W szkole działa Samorząd Uczniowski;  
b) Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły;  
c) Zasady działania i wyboru organów Samorządu Uczniowskiego określa 

opracowany i zatwierdzony przez niego regulamin. 
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 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:




 reprezentuje społeczność uczniowską szkoły;
 inspiruje i organizuje działalność określoną w swoim regulaminie;


 przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły określonych w regulaminie;


 reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, 

klasyfikowania i promowania;
 ma prawo wyboru nauczyciela na opiekuna samorządu;
 ma prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;


 ma prawo organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej i sportowej 

na terenie szkoły w porozumieniu z dyrektorem;


 opiniuje, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne 

szkoły, ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, w wymiarze do 6 dni w danym roku szkolnym.



5) Rada Szkoły. 
 

a) W szkole może działać Rada Szkoły;  
b) Radę Szkoły powołuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Rady Rodziców;  
c) W skład Rady Szkoły wchodzą wybrani przez ogół w równej liczbie nauczyciele, 

rodzice i uczniowie;  
d) Rada powinna liczyć co najmniej sześć osób;  
e) Kadencja rady trwa 3 lata;  
f) Za zgodą lub na wniosek rady do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być 

zapraszane przez przewodniczącego, inne osoby z głosem doradczym;  
g) W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub 

placówki;  
h) Zebrania rady są protokołowane. 

 

 Kompetencje Rady Szkoły:




 uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego 

uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 uchwala statut szkoły;


 może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą 

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora 

lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają dla organu 

charakter wiążący;


 opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły;


 ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z 

wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, 
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w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nadobowiązkowych; 
 

 występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o nadanie szkole imienia
(gdy w szkole nie ma Rady Szkoły jest, to wspólny wniosek Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego). 

 

Jeżeli Rada Szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna. 

 

6) Rozwiązywanie sporów między organami  
a) Każdemu organowi zapewnia się swobodne działanie i podejmowanie decyzji w 

ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty z dnia  
07.09.1991 roku jej aktami wykonawczymi oraz regulaminami tych organów;  

b) Uchwały Rady Pedagogicznej sprzeczne z prawem wstrzymuje dyrektor szkoły, 

powiadamiając organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;  
c) Negocjatorem między organami jest dyrektor szkoły, dbając o przestrzeganie 

prawa oraz postanowień statutowych;  
d) Uchwały Rady Rodziców sprzeczne z prawem lub naruszające interesy szkoły 

wstrzymuje dyrektor szkoły, powiadamiając organ prowadzący;  
e) W sprawach związanych z działalnością szkoły, w których organy nie osiągają 

porozumienia, decyduje dyrektor szkoły.  
f) Odwołanie od decyzji organu niższego stopnia wnosi jedna ze stron do organu 

wyższego stopnia w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty otrzymania 

decyzji. 

 

§ 8  
ORGANIZACJA SZKOŁY 

 
1. W szkole zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 

(z wyjątkiem piątku i soboty), a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.  
2. Rok szkolny jest podzielony na 2 semestry. Pierwszy semestr kończy się w ostatnim 

pełnym tygodniu stycznia. Drugi semestr kończy się 31 sierpnia.  
3. Na podstawie rozporządzenia, w sprawie organizacji roku szkolnego, szkoła ustala 

„szkolny kalendarz roku szkolnego”. 
 
4. Dyrektor szkoły ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w 

wymiarze do 8 dni w danym roku szkolnym. 
 
5. Organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania w oparciu o ramowy plan nauczania i zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną do 30 kwietnia. 
 
1) Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 

danego roku. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: 
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 liczbę pracowników szkoły;
 liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne;
 ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych;
 ogólną liczbę uczniów;
 liczbę oddziałów.

6. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor ustala 

tygodniowy rozkład zajęć, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, 

określający organizację stałych obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych.  
7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  
8. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 uczniów.  
9. Od roku szkolnego 2015/2016 istnieje możliwość tworzenia oddziałów w klasach I-III 

liczących do 27 uczniów na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego, 
 
10. W przypadku zwiększenia liczby uczniów do 27 w szkole zatrudnia się asystenta 

nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  
11. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń.  
12. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 

oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w oddziałach liczących 

powyżej 30 uczniów.  
13. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 

uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.  
14. W przypadku zajęć informatycznych podziału na grupy dokonuje się tak, aby na jednego 

ucznia przypadał jeden komputer.  
15. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach liczących 

do 26 uczniów.  
16. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym.  
17. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest w ciągu pięciu dni 

tygodniowo.  
18. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć w tygodniowym rozkładzie zajęć i planie nauczania szkoły.  
19. W klasach I-III o czasie trwania zajęć i przerwach między nimi decyduje nauczyciel 

prowadzący, uwzględniając możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów, 

zachowując ogólny tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych. 
 
20. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych nie powinna 

być większa niż 12 uczestników. 
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21. W szkole mogą być realizowane płatne dodatkowe zajęcia edukacyjne w celu rozwijania 

uzdolnień i zainteresowań uczniów, na życzenie rodziców uczniów i z akceptacją Rady 

Rodziców oraz dyrektora szkoły. 

 

§ 9  
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

1. Zadania biblioteki 
 

1) Biblioteka szkolna spełnia rolę pracowni szkolnej służącej realizacji potrzeb 
 

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, 
 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy 

pedagogicznej wśród rodziców; 
 

2) Biblioteka zajmuje odrębne pomieszczenie , które przeznaczone jest do 

przechowywania księgozbioru oraz prowadzenia zajęć z przysposobienia 

czytelniczego;  
3) Biblioteka działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły 

(Załącznik Regulamin Biblioteki); 
 

4) Centrum Informacji Multimedialnej – ICIM (gimnazjalny), działający przy bibliotece 

szkolnej, służy poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnemu posługiwaniu się technologią informatyczną;  
5) Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, w tym z Gminną/Publiczną 

Biblioteką;  
6) Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać 

papierową, lub zapewniania uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, mających postać elektroniczną, bądź przekazuje uczniom materiały 

ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania. Zasady wypożyczania 

podręczników lub materiałów edukacyjnych stanowią załącznik do Regulaminu  
Biblioteki;  

7) Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę 

ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.  
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:  

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki;  
b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;  
c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

 

d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej – zgodnie z 

obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania; 
 

e) gromadzenie zbiorów;  
f) ewidencja i opracowanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

standardami;  
g) sporządzanie planów pracy biblioteki;  
h) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji biblioteki;  
i) prowadzenie warsztatu czytelniczego;  
j) opracowanie regulaminu biblioteki.  
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§ 10 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na czas pracy rodziców - na wniosek rodziców oraz ze względu na 

organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole.  
2. Świetlica   zapewnia   zajęcia   świetlicowe   uwzględniające   potrzeby   edukacyjne 

 

oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w 

szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające 

prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji, również w czasie dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych. 
 

3. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I – III, które muszą 

dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. W uzasadnionych 

przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, ze świetlicy mogą korzystać 

uczniowie klas IV-VIII. 
 

4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez 

rodziców lub opiekunów.  
5. Uczniowie przebywający w świetlicy są pod stałą opieką wychowawców.  
6. Czas pracy świetlicy trwa od 6:45 do 16:00  
7. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w grupach.  
8. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami klas w 

zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem 

szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.  
9. Wychowawcy świetlicy:  

a) odpowiadają za całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej;  
b) opracowują i realizują roczny plan pracy świetlicy;  
c) dbają o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy;  
d) zapewniają dzieciom uczestniczącym w zajęciach bezpieczeństwo, pomoc w 

odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach 

zainteresowań,  
e) prowadzą dokumentację świetlicy.  

12. Wychowawcy świetlicy wchodzą w skład Rady Pedagogicznej i składają roczne 

sprawozdania ze swojej działalności.  
13. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub zastępca dyrektora 

szkoły. 
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§ 11 
 

ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

 

1. Rodzice mają prawo do znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych oraz 

wychowawczych poszczególnych oddziałów.  
2. Przedstawiciele Rady Rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

zgodnie z jej regulaminem.  
3. Rodzice mają prawo uczestniczenia w lekcjach otwartych.  
4. Rada Rodziców uczestniczy w tworzeniu oraz opiniuje system oceniania, program 

wychowawczy i profilaktyczny szkoły, statut szkoły, program rozwoju szkoły, plan pracy 

szkoły. 
 
5. Rodzice uczniów poszczególnych oddziałów współtworzą wraz z wychowawcą plan 

wychowawczy klasy.  
6. Rodzice mają prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej oceniania, klasyfikowania 

i promocji.  
7. Rodzice i uczniowie poprzez swoje organy mają prawo wyrażać opinie na temat pracy 
 

szkoły. 
 

8. Rodzice wraz z nauczycielami współpracują w organizacji działalności kulturalnej i 

środowiskowej szkoły. 
 
9. Nauczyciele mają obowiązek przekazać na spotkaniach z rodzicami informacje dotyczące 

postępów wychowanków oraz działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły.  
10. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mają obowiązek uzasadnić na piśmie, na 

wniosek rodziców ucznia wystawioną ocenę klasyfikacyjną.  
11. Szkoła może prowadzić wspólne szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli o 

tematyce związanej z wychowaniem oraz profilaktyką.  
12. Nauczyciele w czasie pełnienia dyżurów są zobowiązani do przekazania rodzicom pełnej 

informacji o postępach ucznia i wymaganiach edukacyjnych. 
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§ 12 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, asystenci nauczyciela, pracownicy administracji 
 

i obsługi zgodnie z arkuszem organizacji szkoły. Zasady zatrudniania nauczycieli i 

innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 
 
2. W szkole może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora na podstawie 

obowiązujących przepisów.  
3. Ww. osoby wykonują zadania zgodne z ustalonym przydziałem obowiązków przez 

dyrektora szkoły. 

 

§ 13 
 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA 

 

1. Realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki oraz dbałość i 

odpowiedzialność za poziom wyników nauczania i wychowania.  
2. Stwarzanie możliwości pełnego rozwoju psychofizycznego uczniów oraz rozwijanie 

zdolności, zainteresowań poprzez indywidualizację pracy z tymi uczniami, 

przygotowanie ich do udziału w konkursach przedmiotowych.  
3. Realizowanie zadań i celów wychowawczych, prowadzących do ukształtowania 

pozytywnej osobowości ucznia.  
4. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich zajęciach 

prowadzonych przez siebie.  
5. Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów.  
6. Sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 

poszanowania godności osobistej i zasad szeroko pojętej tolerancji.  
7. Stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami.  
8. Udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
9. Współpraca z higienistką szkolną.  
10. Dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.  
11. Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w różnych 

formach doskonalenia.  
12. Wzbogacanie swojego warsztatu pracy.  
13. Aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz zespołach powołanych 

przez dyrektora lub Radę Pedagogiczną.  
14. Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych.  
15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.  
16. Prowadzenie dokumentacji: 
 

 dzienników lekcyjnych i dzienników innych zajęć,

 rozkładów materiału/ planów pracy z poszczególnych przedmiotów na dany rok szkolny 

(według aktualnych programów),
 konspektów, scenariuszy lekcyjnych (nauczyciel stażysta),
 sprawozdań z działalności, za którą nauczyciel jest odpowiedzialny. 
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16. Prowadzenie z inicjatywy nauczyciela w ramach, 40 godzinnego tygodnia pracy, 

nieodpłatnych zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań (zgodnie z 

potrzebami i zainteresowaniami uczniów) lub opieki nad organizacjami szkolnymi.  
17. Wypełnianie przez nauczyciela będącego opiekunem nauczyciela stażysty lub 

nauczyciela kontraktowego, zadań wynikających z pełnionej przez niego funkcji. 

 

§ 14 
 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE 

 

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz 

modyfikowanie go w miarę potrzeb. 
 
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe.  
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.  
4. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 
 

 organizowanie współpracy nauczycieli celem uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania i doboru podręczników,
 opracowanie kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów,


 analizowanie wyników: diagnoz wewnętrznych i zewnętrznych, 

sprawdzianów na zakończenie poszczególnych etapów nauczania,


 współpraca między zespołami na poszczególnych etapach edukacyjnych w 

celu podniesienia efektywności pracy szkoły,
 

 organizowanie dla początkujących nauczycieli wewnątrzszkolnego dokształcenia i 

doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa metodycznego, 
 

 organizowanie pracowni i dbanie o ich wyposażenie,


 opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji i eksperymentalnych programów 

nauczania,
 opracowanie planu pracy na dany rok szkolny i jego ewaluacja.

 

§ 15 
 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 

 

1. Prowadzenie, w powierzonej mu klasie, planowej pracy, zmierzającej do pełnej realizacji 

tego zadania.  
2. Bliższe poznanie uczniów przez wychowawcę i utrzymanie z nimi stałego kontaktu.  
3. Dobra znajomość uczniów i całego zespołu klasowego, poznanie warunków ich życia, 
 

potrzeb i właściwości, co pozwoli wychowawcy na wytyczenie słusznego kierunku i 

stosowanie właściwych metod pracy. 
 
4. Działanie w ścisłym kontakcie z nauczycielami i innymi pracownikami pedagogicznymi 

szkoły, którzy prowadzą zajęcia z uczniami danej klasy oraz współpraca z rodzicami w 

celu skoordynowania i ujednolicenia oddziaływania wychowawczego na uczniów. 
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5. Utrzymanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:  
 poznania i ustalenia potrzeb ich dzieci,


 współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci, otrzymywania od nich pomocy w swoich 

działaniach,
 włączania ich w sprawy klasy i szkoły,


 dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn 

opuszczania przez nich zajęć, udzielenie wskazówek i podejmowanie inicjatywy 

w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuścili zajęcia szkolne i mają 

trudności w uzupełnianiu materiału.

6. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka, udzielanie pomocy uczniom 

mającym trudną sytuację rodzinną i losową.  
7. Egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków regulaminu szkolnego.  
8. Tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów oraz przygotowanie do życia w 

społeczeństwie.  
9. Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.  
10. Opracowanie i realizacja planu pracy wychowawcy klasowego (po uzyskaniu pozytywnej 

opinii uczniów i rodziców) uwzględniającego założenia Programu Wychowawczego 

Szkoły. 
 
11. Planowanie i organizowanie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego 

w celu integracji wychowanków.  
12. Ustalenie, w porozumieniu z rodzicami uczniów, planów pracy wychowawczej.  
13. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, koordynowanie ich działań 

wychowawczych wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest pomoc 

indywidualna.  
14. Współpraca z pedagogiem szkolnym.  
15. Prowadzenie dokumentacji wychowawcy (zeszyt, dziennik lekcyjny).  
16. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy:  

 prowadzenie dziennika lekcyjnego, elektronicznego i arkuszy ocen,
 wypisywanie świadectw szkolnych,

 

 wykonywanie innych czynności administracyjnych dotyczących klasy, zgodnie z 

zarządzeniami władzy szkolnej i Rady Pedagogicznej. 
 

17. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami uczniów.  
18. Informowanie dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej o osiągnięciach oraz problemach 

swoich wychowanków. 

 

§ 16 
 

ZADANIA I OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO 

 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów. 
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2. Diagnozowanie  sytuacji  wychowawczej  w  szkole  w  celu  rozwiązywania  problemów 
 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów. 
 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb. 
 
4. Podejmowanie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień  i  innych  problemów  dzieci 
 

i młodzieży.  
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów. 
 
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych.  
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.  
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  
9. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej.  
10. Prowadzenie odrębnej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 17 
 

GŁÓWNE ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO 

 

1. Działania w zakresie profilaktyki logopedycznej.  
2. Prowadzenie terapii logopedycznej.  
3. Motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne. 
 

4. Wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i 

kształtowanie pozytywnej samooceny. 
 
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy.  
6. Prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej.  
7. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, 

w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych.  
8. Utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem.  
9. Kierowanie uczniów z deficytami w zakresie budowy/motoryki narządów mowy do 

odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, chirurg).  
10. Prowadzenie odrębnej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 18 
 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

1. W Szkole może działać Szkolny Wolontariat.  
2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie 

społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.  
3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:  
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1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz 

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji 

Dyrektora Szkoły);  
2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;  
3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.  

4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu.  
1) Dyrektor Szkoły:  

a. powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu;  
b. nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.  

2) Opiekun Szkolnego Wolontariatu  
 nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję.

3) Przewodniczący Szkolnego Wolontariatu  
 uczeń Szkoły będący wolontariuszem.

4) Wolontariusze stali  
 uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.

5. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:  
1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;  
2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły;  
3) rodziców;  
4) inne osoby i instytucje.  

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje 

odrębny regulamin. 
 

 

§ 19 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 
 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszego 

kierunku kształcenia i zawodu, wejścia na rynek pracy oraz złagodzenia startu 

zawodowego młodzieży. 
 
2. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole zajmuje się 

doradca zawodowy lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.  
3. Praca doradcy zawodowego w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową 

pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.  
4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje: 
 
a) w ramach pracy z uczniami: 
 

 wdrażanie uczniów do samopoznania,
 

 kształcenie  umiejętności  analizy  swoich  mocnych  i  słabych  stron  oraz  uzdolnień 
 

i talentów, 
 

 wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (intelektualnego, emocjonalnego, 

duchowego),


 poznanie swojego typu osobowości i temperamentu w kontekście wyboru przyszłego 

zawodu,
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 rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,


 rozwijanie umiejętności społecznych,
 planowanie własnego rozwoju,

 
 poznawanie różnych zawodów oraz przeciwwskazań zdrowotnych 

 
do ich wykonywania, 

 

 autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki 

wybieranych zawodów,


 konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,


 poznawanie  struktury  i  warunków  przyjęć  do  szkół  średnich  (oraz  logowanie
 

internetowe), 
 

 analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i 

unijnym rynku pracy, 
 

 wyszukiwanie i przetwarzanie informacji przydatnych do planowania kariery,
 

 przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia 

zdrowotne itp., 
 

 indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania 

zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych oraz mającymi 

problemy osobiste,


 grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, 

treningi),


 kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru szkoły i przyszłej 

pracy.



b) w ramach pracy z rodzicami:  
 podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,


 doskonalenie umiejętności wychowawczych,


 wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej,


 prezentację założeń pracy informacyjno - doradczej szkoły na rzecz uczniów,

 

 wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i 

zawodowych przez ich dzieci, 
 

 włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań 

zawodoznawczych szkoły,


 przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa średniego (oraz 

wyższego w miarę potrzeb),


 indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, 

emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,


 gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno - zawodowych w 

regionie,


 przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym (krajowym i unijnym) rynku 

pracy.



c) w ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną):  
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 utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego zgodnie ze Statutem szkoły,


 określenie priorytetów dotyczących orientacji i poradnictwa zawodowego w ramach 

programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki,


 przeprowadzenie diagnozy środowiska klasowego,


 współpracę z rodzicami i pedagogiem szkolnym odpowiedzialnym za realizację 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,


 realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli 

przyszłego pracownika,


 poszerzanie treści programowych przedmiotu o aspekty zawodoznawcze,


 motywowanie do nauki oraz do rozwoju zainteresowań edukacyjnych,


 lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku 

pracy,


 nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą,


 rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia,


 integrację społeczną młodzieży oraz kształtowanie właściwych stosunków 

interpersonalnych w środowisku szkolnym,


 nastawienie na odkrywanie potencjału ucznia i udzielanie wskazówek potrzebnych do 

jego realizacji,


 rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz umacnianie poczucia 

odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjno – zawodowy,


 rozwijanie aktywnej postawy wobec przemian zachodzących na rynku pracy,


 włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej m.in.: 

poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP), Ochotniczych 

Hufców Pracy (OHP), poradni medycyny pracy (PMP).

5. Osoby odpowiedzialne:  

 dyrektor szkoły,


 doradca zawodowy.

6. Osoby i instytucje współuczestniczące:  

 wychowawcy klas,


 pedagog szkolny,


 nauczyciele przedmiotów: Wos, j. polski, technika, informatyka,


 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
7. Postanowienia końcowe: 
 

a) szczegółowa tematyka zawodoznawcza realizowana w poszczególnych klasach oraz 

założenia organizacji pracy z zakresu doradztwa zawodowego podlegają corocznemu 

zatwierdzeniu przez dyrektora.  
b) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego będzie podlegał ewaluacji i może 

ulegać zmianom. 
 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
 

1. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia nauki w szkołach średnich oraz wspiera w dokonaniu świadomego wyboru 

dalszego kierunku kształcenia poprzez: 
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a) organizowanie wspólnie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz 

innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

dzieciom i rodzicom warsztatów zawodoznawczych,  
b) kierowanie na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 

instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i 

rodzicom uczniów nie zdecydowanych na wybór szkoły średniej,  
c) realizację tematyki zawodoznawczej na lekcjach wychowawczych,  
d) przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach średnich,  
e) organizowanie spotkań z absolwentami szkoły,  
f) organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych szkół,  
g) wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do funkcjonowania na 

współczesnym rynku pracy,  
h) pomoc uczniom w odkrywaniu ich predyspozycji i świadomym wyborze dalszej drogi 

życiowej.  
§ 20 

 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
 

I EKSPERYMENTALNEJ SZKOŁY 
 

 

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu 

poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w szkołach celów i treści kształcenia, 

wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając 

potrzeby środowiska i specyfikę szkoły, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem MEN w 

sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

przez szkoły i placówki publiczne. 
 
 

 

§ 21  
UCZNIOWIE SZKOŁY 

 
1. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie począwszy od szóstego roku życia.  
2. Do szkoły dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony obwód 

szkoły.  
3. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na 

to pozwalają.  
4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku 

szkolnego.  
5. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji.  
6. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły bądź odroczeniu spełniania obowiązku 

szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po 

zasięgnięciu opinii PPP. 
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§ 22 
 

PRAWA UCZNIÓW 

 

1. Szkoła dostarcza uczniom podstawowych informacji na temat ich praw,  
2. Dyrektor szkoły umożliwia uczniom zapoznanie się ze statutem. Statut szkoły jest 

ogólnodostępny i znajduje się w szkolnej bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły: 

www.zsgodowa.pl, www.bip.zsgodowa.pl. 

 

Uczeń ma prawo do: 
 
1. Realizacji obowiązku szkolnego w swoim obwodzie z urzędu.  
2. Realizacji obowiązku szkolnego poza obwodem szkolnym.  
3. Wolności wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia:  

a) możliwości wypowiadania własnych sądów światopoglądowych, opinii o bohaterach 

historycznych, literackich,  
b) możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, 

 
samorządu, 

 

b) możliwości wygłaszania opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej 

sprawie,  
c) możliwości przestawienia własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące 

uczniów.  
4. Wolności myśli, sumienia, wyznawania:  

a) uczeń ma możliwości uzewnętrznienia przekonań religijnych i światopoglądowych,  
b) szkoła zapewnia równe traktowanie, niezależnie od wyznawanej religii, 

światopoglądu,  
c) w szkole przestrzegana jest tolerancja wobec „inności” religijnej, kulturowej, 

etnicznej.  
5. Wolności zrzeszenia się:  

a) uczeń ma możliwość działania w samorządzie szkolnym,  
b) w szkole działa Samorząd Uczniowski , który decyduje o ważnych sprawach 

dotyczących uczniów,  
c) uczniowie mają możliwość wydawania gazetki szkolnej, w której wypowiadają się 

na temat swojej działalności oraz w sprawach szkoły.  
6. Godnego traktowania jego osoby. W szkole nie wolno stosować kar naruszających 

godność i nietykalność cielesną ucznia: 
 

a) zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej (ochrona nietykalności 

cielesnej),  
b) poszanowanie godności ucznia (zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, 

stosowania presji psychicznej).  
7. Ochrony prywatności. W szkole prawo do prywatności oznacza:  

a) ochronę danych osobowych i osobistych (np. informacje o stanie zdrowia, wyniki 

testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - status materialny, 

wykształcenie rodziców, ewentualne problemy - alkoholizm, rozwód itp.),  
b) zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia.  
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8. Równego traktowania wobec prawa szkolnego oraz rzetelnej informacji ze strony 

nauczycieli. Oznacza to:  
a) jednakowe ocenianie i traktowanie ucznia bez względu na jego wygląd zewnętrzny, 

status rodzinny, społeczny czy status ucznia,  
b) równe traktowanie w sytuacji konfliktu uczeń – nauczyciel (możliwość dowiedzenia 

swoich racji),  
c) życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  
d) otrzymanie informacji dotyczących realizowanych programów nauczania,  
e) otrzymanie informacji dotyczących systemu i kryteriów oceniania,  
f) właściwe zorganizowanie procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  
g) dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia,  
h) możliwość odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,  
i) prawo do niezadawania prac domowych na czas ferii i przerw świątecznych,  
j) powiadamianie z wyprzedzeniem przynajmniej tygodniowym o terminie i zakresie 

pisemnych sprawdzianów z wiadomości: w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden 

sprawdzian, w ciągu tygodnia - nie więcej niż trzy (za pośrednictwem Internetu – w 

przypadku gdy szkoła korzysta z dziennika elektronicznego), 
 

k) prawo do „Szczęśliwego Numerka”, polegającego na losowaniu numeru, który 

odpowiada przypisanemu numerowi w dzienniku lekcyjnym. „Szczęśliwy Numerek” 

zwalnia z niezapowiedzianych kartkówek, niezapowiedzianych odpowiedzi, zadanych 

zadań domowych.  
l) niezadawanie prac pisemnych i powtórek na ferie i święta,  
m) rozwijanie zainteresowań zdolności i talentów,  
n) możliwość udziału w organizowanych przez szkołę zajęciach rekreacyjnych, 

kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i pozalekcyjnych,  
o) udostępnianie zakresu materiału przewidzianego do kontroli oraz kryteriów oceny,  
p) możliwość przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, jeśli spełnia warunki,  
q) możliwość warunkowej promocji,  
r) możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego,  
s) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 23 
 

PRAWA PROCEDURALNE 

 

1. W sytuacji nieprzestrzegania praw zawartych w Statucie przez uczniów, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły uczeń ma prawo: 
 

a) zwrócić się w danej sprawie do wychowawcy klasy,  
b) zwrócić się w danej sprawie do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy 

klasy,  
c) zwrócić się w danej sprawie za pośrednictwem dyrektora szkoły i Rady Pedagogiczna 

do Rady Rodziców lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 
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2. Uczeń może zwrócić się ze swoją sprawą w formie ustnej lub pisemnej.  
3. W imieniu ucznia mogą wystąpić rodzice lub prawni opiekunowie.  
4. Działania wyjaśniające powinny być podjęte w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  

§ 24 
 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1. Przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły.  
2. Realizowanie obowiązku szkolnego w zakresie szkoły podstawowej.  
3. Godne reprezentowanie szkoły.  
4. Noszenie schludnego stroju: stonowane kolory odzieży wierzchniej, nienoszenie 

krótkich spódnic i spodni biodrówek, bluzek z dużymi dekoltami, nienoszenie 

biżuterii zagrażającej życiu i zdrowiu ucznia i innych. Ucznia obowiązuje strój 

galowy podczas uroczystości szkolnych i lokalnych: np. granatowe lub czarne 

spodnie i spódnice, białe bluzki lub koszule. W szkole obowiązuje zakaz makijażu, 

farbowania włosów i malowania paznokci.  
5. Wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę; rzetelna praca nad poszerzeniem 

swojej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych.  
6. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych oraz w wybranych przez siebie 

organizacjach młodzieżowych, zajęciach pozalekcyjnych lub wyrównawczych;  
7. Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych, przestrzeganie 

ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji.  
8. Dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.  
9. Przebywanie w budynku szkolnym również podczas przerw, z wyjątkiem organizacji 

przerw na zewnątrz. Obowiązuje wtedy całkowity zakaz opuszczania terenu szkoły. 

Uczniowie muszą się znajdować w zasięgu wzroku nauczyciela. 
 
10. Postępowanie nie naruszające dobra szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycję 

szkoły, współtworzenia jej autorytetu.  
11. Nieprzynoszenie do szkoły przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniężnych (za 

zaginięcie tych przedmiotów szkoła nie ponosi odpowiedzialności);  
12. Nieprzynoszenie do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

uczniów np. ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych i innych.  
13. Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie własne oraz swoich kolegów, wystrzeganie się 

szkodliwych nałogów: alkohol, papierosy, narkotyki. W przypadku stwierdzenia, że 

uczeń jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, wszczyna się 

ustalone procedury.  
14. Naprawianie we własnym zakresie udowodnionych, wyrządzonych szkód materialnych.  
15. Przedstawianie usprawiedliwienia za nieobecność na zajęciach szkolnych w terminie do 

dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Uczeń ma również obowiązek uzupełnienia 

braków wynikających z nieobecności w szkole. Dopuszcza się następujące formy 

usprawiedliwiania: pisemna, osobiście np. podczas zebrań z rodzicami lub konsultacji. 

 

16. Poszanowanie godności osobistej każdego człowieka i jego prywatności, mienia 

szkolnego, symboli narodowych i religijnych. 
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17. Dbanie o piękno mowy ojczystej.  
18. Nieużywanie telefonu komórkowego podczas przerw śródlekcyjnych, w czasie zajęć 

edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (jedynie za zgodą nauczyciela w 

celach dydaktycznych).  
19. Zakaz handlu lub wymiany przedmiotów (niedotyczy kiermaszów organizowanych przez 

organy szkoły) z innymi uczniami na terenie szkoły. Spory w tym zakresie rozstrzygają 

zainteresowani rodzice.  
20. Ucznia obowiązuje całkowity zakaz ćwiczeń na zajęciach sportowych i lekcjach 

wychowania fizycznego w biżuterii, okularach, zegarkach itp.  
21. Respektowanie uchwał i zaleceń organów szkoły.  
22. Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom 

starszym, przestrzegając społecznie akceptowanych normy.  
23. Uczestniczenie w zajęciach świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy przed i po 

zakończonych zajęciach (dotyczy uczniów korzystających z świetlicy). Uczeń może być 

zwolniony z powyższych zajęć na pisemną i osobistą prośbę rodzica i za zgodą 

nauczyciela świetlicy.  
§ 25 

 

NAGRODY I KARY 

 

1) Uczeń może otrzymać nagrodę, za:  
a) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły,  
b) wysokie wyniki w nauce,  
c) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach 

sportowych.  
2) Rodzaje nagród:  

a) pochwała wychowawcy klasy,  
b) pochwała dyrektora szkoły,  
c) dyplom uznania,  
d) nagroda rzeczowa,  
e) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora szkoły do rodziców ucznia,  
f) stypendium naukowe.  

3) Za nieprzestrzeganie postanowień statutu oraz inne negatywne zachowania uczeń może 

być ukarany. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień 

winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych 

następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim 

obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i 

wychowawcze, które kara ma zrealizować.  
4) Rodzaje kar:  

a) upomnienie wychowawcy klasy,  
b) upomnienie wychowawcy klasy wobec uczniów (odnotowane w dzienniku),  
c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły (notatka służbowa),  
d) zakaz udziału w dyskotekach, wycieczkach i innych uroczystościach szkoły,  
e) przeniesienie do równoległej klasy,  
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f) przeniesienie do innej szkoły za celowe spowodowanie obrażeń fizycznych 

innych osób, nieprzestrzeganie statutu szkoły, celowe niszczenie mienia.  
5) Decyzję o wykonaniu kary w ust.4 e podejmuje Rada Pedagogiczna, w ust. 4f na 

wniosek dyrektora szkoły Kurator Oświaty.  
6) O zastosowaniu kary wobec ucznia szkoły informuje się jego rodziców lub prawnych 

opiekunów ustnie (dot. pkt.4a-4d) lub pisemnie (4e-4f).  
7) Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.  
8) Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.  
9) Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. 

 
10) Skreślenie ucznia z listy następuje w wyjątkowych przypadkach: 

 
 nieusprawiedliwionych, dłuższych nieobecności ucznia w szkole – nierealizowanie 

obowiązku szkolnego lub poważnego naruszenia dyscypliny, stanowiącego zagrożenie 

dla innych.
11) Skreślenie z listy ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, może nastąpić 

wyłącznie z jednoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły podstawowej. 
 

12) Skreślenie z listy uczniów szkoły podstawowej może nastąpić jeżeli uczeń ukończył 18 

rok życia.  
13) Uczeń ma prawo odwołania się od udzielonej kary.  

a) Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem 

Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klas lub rodziców. Pisemne odwołanie 

kierowane jest do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. 
 

b) Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: dyrektor, wychowawca, pedagog 

szkolny, w terminie do 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Po tym terminie 

odwołanie nie będzie rozpatrzone.  
c) Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od decyzji do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni. 

 

§ 26 
 

ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA 

UCZNIÓW 
 

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, stanowiący 

załącznik do Statutu. 

 

§ 27 
 

BAZA LOKALOWA SZKOŁY 

 

Do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań 

statutowych szkoła posiada: 
 

a) osiem sal lekcyjnych z tablicami interaktywnymi i dostępem do Internetu,  
b) dwie pracownie informatyczne,  
c) bibliotekę szkolną,  
d) świetlicę szkolną,  
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e) gabinet dyrektora wraz z sekretariatem,  
f) pokój pedagoga,  
g) pokój logopedy,  
h) pokój nauczycielski,  
i) pokój nauczycieli wychowania fizycznego,  
j) kuchnię i dwie stołówki,  
k) szatnie,  
l) salę gimnastyczną o wymiarach 24 x 12 m z zapleczem,  
m) boiska sportowe,  
n) sklepik szkolny,  
o) plac zabaw,  
p) pomieszczenia sanitarne,  
q) monitoring - prowadzony w szkole monitoring wizyjny ma na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób 

przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi 

zagrożeniami.  
Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:  
 wejście główne do szkoły,
 wejście do sali gimnastycznej,
 szatnię,
 korytarze.

 

Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w kancelarii dyrektora. Zapis obrazu 

wizyjnego obejmuje 10 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone 

w odrębnym dokumencie, stanowiącym załącznik do statutu. 

 

§ 28  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

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

 

3. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

4. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

 

5. Zmiany w statucie mogą być dokonane na wniosek jednego z organów szkoły poparty 

zwykłą większością głosów Rady Pedagogicznej. 

 

6. Statut obowiązuje od dnia 01 września 2017 r. 

 

Projekt Statutu Szkoły Podstawowej im. JP II w 

Godowej 
 
 
 

 

31 | S t r o n a Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Godowej 



Rada Rodziców zaopiniowała …………………….. 
 

w dniu 30. 11. 2017 r. 

 

Statut Szkoły Podstawowej w Godowej 
 

zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej 
 

Nr /11/17 z dnia 30. 11. 2017 r.  
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

OCENIANIA 
 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

im. Jana Pawła II w Godowej 
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Podstawy prawne: 
 

 Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (DZ. U. z 1991r. Nr 95 poz.425) oraz Ustawa o systemie 

oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art.


44zb (Dz. U. z 2015r. poz. 357) 
 

 Rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843) 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.z 2012r. poz. 977)


 Rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (w trakcie ogłaszania w 

DZ. U.)



I. PRZEDMIOT, CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia. 
 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w 

szkole programów nauczania i realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. 

 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych 

oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 
 

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

 
5. Cele oceniania: 

 
a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce, 

 
b) informowanie ucznia o jego zachowaniu, 

 
c) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć, 
 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
 

e) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny, 
 

f) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju, 
 

g) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu 
ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

 
h) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
 

b) ustalanie kryteriów ocen zachowania, 
 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen 
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
przyjętych w szkole, 

 

 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
klasyfikacyjnej zachowania wg skali i w formach 

 
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,  
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e) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i 
trudnościach ucznia w nauce. 

 

II. INFORMOWANIE UCZNIÓW I RODZICÓW O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH 

 

1. Nauczyciele do 20 września każdego roku informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach 
edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

 
2. Nauczyciele informują również ucznia i jego rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych. 

 
3. Wychowawca klasy do 20 września każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach 

i kryteriach oceniania zachowania. 
 

4. Wychowawca informuje również o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

 
5. Każda ocena jest jawna dla ucznia, a na życzenie zainteresowanego utajniona przed klasą. 

 
6. Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, 

śródrocznej i rocznej. 
 
 

 

III.ZADANIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW W ZAKRESIE OCENIANIA 

 

1. Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na: 
 

1) Wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia. 
 

2) Wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudności oraz w jaki sposób powinien dalej pracować 
nad poprawą wyników. 

 
3) Sporządzeniu recenzji pisemnej pod pracą ucznia. 

 
4) Udostępnianiu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzonych i ocenionych prac 

pisemnych ucznia do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego. 
 

5) Wpisaniu notatki do zeszytu przedmiotowego ucznia lub zeszytu kontaktów z rodzicami. 
 

6) Indywidualizowaniu pracy z uczniem z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 
7) Dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
 

8) Udostępnianiu na wniosek ucznia i jego rodziców do wglądu dokumentacji dotyczącej egzaminu 
klasyfikacyjnego i poprawkowego. 

 
9) Systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych w terminie 

do dwóch tygodni od ich napisania. 
 

10) Systematycznego wpisywania ocen do dziennika i e-dziennika oraz omawiania prac pisemnych. 
 

11) Informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu obowiązku 
szkolnego. 

 
2. Wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez: 

 
1) Rozmowę indywidualną. 

 
2) Ogólne zebranie rodziców. 

 
3) Rozmowę telefoniczną. 

 
4) Pocztę elektroniczną. 

 
5) Informacje przekazywane w e-dzienniku. 

 
6) Wpis do zeszytu przedmiotowego ucznia lub zeszytu kontaktów z rodzicami.   
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7) Korespondencję pocztą tradycyjną. 

 

IV. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO 

 

1. Systematyczność i cykliczność oceniania 
 

1) Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, powinno być rytmiczne i 
zaplanowane w czasie. 

 
2) Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

 
 1 godz. tygodniowo - minimum 3 oceny


 2 godz. tygodniowo - minimum 5 ocen


 3 godz. tygodniowo - minimum 6 ocen


 4 i więcej godz. tyg. - minimum 8 ocen


2. Ocenianie bieżące 

 
1)  Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane 

 
formy 

 
sprawdzania 

 
wiedzy  

i umiejętności z różnych rodzajów aktywności, takie jak: 
 

 odpowiedzi ustne ( z trzech ostatnich tematów lekcji),


 aktywność na lekcji/ praca na lekcji,


 wkład pracy ucznia,


 testy,


 prace manualne / twórcze,


 prace domowe,


 projekty edukacyjne, prezentacje multimedialne,


 ćwiczenia, eksperymenty,
 

 kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w 
tym celu materiał z 3 ostatnich tematów), 

 
 sprawdziany pisemne wg specyfiki przedmiotu (nauczyciele zachowują wymóg nieprzekraczania 

liczby 3 sprawdzianów w tygodniu w danej klasie,1 dziennie),


 prace klasowe obejmujące dział/ cykl lekcji z danego przedmiotu mogą być przeprowadzane 
jeden raz w tygodniu,


 testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem 

zatwierdzonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.


2) Planowanie prac pisemnych polega na: zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych 
terminem, odnotowaniu tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału 
powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej. 

 
3) Na okres ferii i przerw świątecznych nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak 

zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe. 
 

4) „Szczęśliwy Numerek”. Polega ona na losowaniu numeru, które odpowiadają przypisanemu 

numerkowi w dzienniku lekcyjnym. Szczęśliwy numerek zwalnia z: niezapowiedzianych kartkówek, 

niezapowiedzianych odpowiedzi, zadanych zadań domowych. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z: 

zaplanowanych sprawdzianów, zaplanowanych kartkówek, zaplanowanego pytania, bieżącej pracy na 

lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy 

numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków 

uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących 

szczęśliwemu numerkowi. 
 
 

 

V. TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH:  
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1. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) 
informowani są poprzez ich wpis do e-dziennika co najmniej tydzień przed radą klasyfikacyjną.  
Ostateczna ocena może różnić się od proponowanej o jeden stopień w dół lub w górę. 

 
2. Termin wystawienia ostatecznej oceny semestralnej/rocznej to co najmniej dwa dni przed radą 

klasyfikacyjną. 
 

3. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną informacja taka przekazywana jest rodzicom przez 

nauczyciela przedmiotu w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej 
klasyfikacyjnej rocznej i śródrocznej. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest również poinformować o 

tym fakcie wychowawcę klasy. 
 

4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców o przewidywanej nagannej  
ocenie z zachowania na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rocznej i 

śródrocznej, z zastrzeżeniem ust. 6. 
 

5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić pisemnie informację o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nagannym 
zachowaniem w ciągu 2 dni od otrzymania informacji. 

 
6. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych zmianę oceny klasyfikacyjnej z zachowania do nagannej, gdy w 

ciągu miesiąca przed posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń dopuści się karygodnego zachowania, 

niezgodnego z ogólnie przyjętymi w szkole kryteriami zachowania. O obniżeniu oceny z zachowania 
decyduje wychowawca w porozumieniu z radą pedagogiczną, w tej sytuacji nie stosuje się terminu 

wskazanego w ust. 4. 

 

VI. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen. 
 

2. Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są odnotowane 

w dzienniku. 
 

3. Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego 
przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny do 31  
sierpnia i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w 
wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem. 

 
4. Uczeń ma prawo poprawić daną ocenę tylko jeden raz, w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela, nie 

dłuższym jednak niż 2 tygodnie. 
 

5. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności i w czasie poprawy uczeń traci możliwość ponownej 
poprawy oceny. 

 
6. W  przypadku  uzyskania  podczas  poprawy  oceny  niższej  uczeń  otrzymuje  również  ocenę  z poprawy 

(obydwie oceny liczone są do średniej). 
 

7. Uczeń nieobecny podczas pisania prac klasowych, jeśli jego nieobecność jest usprawiedliwiona, jest 
zobowiązany do napisania pracy w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

 
 
 
 

 

VII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 
dodatkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowując wymagania do możliwości ucznia i 
jego potrzeb indywidualnych. W szczególności dotyczy to ucznia: 

 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie  
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warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 

 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego 
orzeczenia,


 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole, 

 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej specjalistycznej, który jest objęty pomocą  psychologiczno-pedagogiczną 
w szkole –  na podstawie  rozpoznania  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,     

2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż 

po ukończeniu I etapu edukacyjnego i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

 
4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 

5. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 

6. Jeżeli okres  zwolnienia  ucznia  z zajęć  komputerowych  lub  informatyki uniemożliwia  
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,  muzyki i 

zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia  w wywiązywanie  się  z obowiązków  wynikających  ze  specyfiki tych  zajęć,  a  
w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w 
zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 
kultury fizycznej. 

 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 
9. Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na: 

 

 Przygotowaniu dla ucznia zdolnego dodatkowych kart pracy, zadań domowych o 
większym stopniu trudności, dodatkowych zadań na sprawdzianach, wymagających 
większego wysiłku umysłowego i logicznego myślenia. 

 

 Zróżnicowaniu zadań na lekcjach i podczas sprawdzianów, testów itp. 
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 Dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia 
słabego (z orzeczeniem lub opinią).


 Opracowaniu zadań o mniejszym stopniu trudności na lekcjach i podczas sprawdzania 

wiedzy.

 

VIII. KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH IV-VIII 

 

1. Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen: 
 

celująca - 6 
 

bardzo dobra - 5 
 

dobra - 4 
 

dostateczna - 3 
 

dopuszczająca - 2 
 

niedostateczna - 1 
 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo 
dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający. 

 
3. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna. 

 
4. Ocenianie  bieżące  z zajęć  edukacyjnych  ma  na  celu  monitorowanie  pracy  ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych  
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

 
5. Ocenę „celującą” otrzymuje uczeń, który: 

 

 posiadł wiedzę i umiejętności w 100% objęte programem nauczania i treściami 
podstawy programowej danego przedmiotu,


 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,


 osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, 
kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo 
ogólnopolskim.


6. Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
i treściami podstawy programowej,


 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne,


 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach,


7. Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który: 

 

 opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości 
relacji między elementami wiedzy 

 

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne,

 
8. Ocenę „dostateczną” otrzymuje uczeń, który:  
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 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w 
dalszym uczeniu, 

 

 rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 
nauczyciela,


9. Ocenę „dopuszczającą” otrzymuje uczeń, który: 

 

 w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki 
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu, 

 
10. Ocenę „niedostateczną” otrzymuje uczeń, który: 

 

 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 
określonych programem nauczania i podstawą programową,


 nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim

(elementarnym) stopniu trudności. 


11. O średniej ważonej 
 

Semestralne i końcoworoczne oceny ustala się wg. następującej skali: 
 

1,00 – 1,59 – ndst. 

1,60 – 2,60 – dop. 

2,61 – 3,60 – dst. 

3,61 – 4,60 – db 

4,61 – 5,60 – bdb 

5,31 – 6,00 – cel. 
 
 
 

 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę 
klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej). 
 

13. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej 
skali: 

 
niedostateczny 0 - 30 % 

 
dopuszczający 31 – 50 % 

 
dostateczny 51 – 70 % 

 
dobry 71 – 89 % 

 
bardzo dobry 90 - 97 % 

 
celujący 98 -100 %  

 
14. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
 

15. Na życzenie rodziców i uczniów, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz 

śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania mogą być ocenami 

opisowymi. 
 

16. Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, ustalonych przez 
zespół przedmiotowy nauczycieli lub nauczycieli przedmiotów.  
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17. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się 
także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

 
18. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę 

ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten 
sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

IX. KRYTERIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III 

 

1. W edukacji wczesnoszkolnej system oceniania ma na celu dostarczyć UCZNIOWI 

informacji o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto 

stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak również 

motywuje UCZNIA do dalszej pracy. NAUCZYCIELOM dostarcza wiedzy na temat 

rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami. 

RODZICÓW informuje o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych 

sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy 

programowej. 
 

2. W klasach I-III stosuje się śródroczne i końcoworoczne opisowe ocenianie. 
 

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych i zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej. 

 

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w 
danym roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć edukacyjnych 
i zachowania (opisowej). 

 

5. Uczeń klas I– III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

 

6. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 
ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 

7. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada  
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i 
osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 
 

8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III 
uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  
w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje  
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w 
nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

X. OCENIANIE ZACHOWANIA 

 

1. W szkole obowiązuje punktowy system ocen z zachowania. Uczeń na wstępie otrzymuje  
200 pkt. Otrzymane przez ucznia punkty zapisują nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów w zeszycie uwag. 

 
2. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za: 


  udział w konkursach przedmiotowych: I etap    – 5 pkt., 
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II etap – 30 pkt.,  
III etap – 50 pkt. 


 w przypadku konkursów dwuetapowych – I etap –5 pkt., 

II etap – uczestnik – 20 pkt.  
II etap – finaliści – 30 pkt. 

II etap – laureaci – 50 pkt. 
 udział w innych konkursach: 10 pkt. za każdy (w przypadku uzyskania min. 50% wyniku),



 udział w zawodach sportowych:




- reprezentowanie szkoły na szczeblu gminnym 10 pkt., 
- reprezentowanie szkoły na szczeblu powiatowym 20 pkt., 

- reprezentowanie szkoły na szczeblu wojewódzkim 50 pkt., 
 pomoc w organizacji imprezy szkolnej: 10 pkt.,



 udział w imprezie środowiskowej: 20 pkt.,




 efektywne pełnienie funkcji w szkole: 25 pkt.,




 efektywne pełnienie funkcji w klasie: 15 pkt.,


 pracę na rzecz szkoły 10-20 pkt., (wykonanie gazetki szkolnej, dekoracji, itp.),




 pracę na rzecz klasy 10-20pkt., (wykonanie gazetki –10 pkt., podlewanie kwiatów przez semestr- 20 pkt., itp.),


 pomoc kolegom w nauce 10-30 pkt., (jednorazowa 5 pkt.),




 wzbogacanie wyposażenia klasy: 5-20 pkt., (przyniesienie kwiatów, zrobienie tablicy itp.),




 udział w zbiórce baterii, zakrętek, itp.: maksymalnie 5 pkt. na miesiąc, nie więcej niż 25 pkt. w semestrze,




 100% frekwencja: 20 pkt. (za semestr),




 wkład pracy w naukę, pracowitość, obowiązkowość: 15 pkt., (jednorazowo na koniec semestru),


 wysoką kulturę osobistą: do 30 pkt. (jednorazowo na koniec semestru).




 strój galowy na uroczystościach szkolnych: 10 pkt.


 

UCZEŃ UZYSKUJE PUNKTY UJEMNE (-) ZA: 
 ucieczkę z lekcji: 20 pkt. za każdą opuszczoną bez usprawiedliwienia godz. lekcyjną,



 spóźnienie (do 5 spóźnień-1 pkt. za każde, powyżej 5 spóźnień 5 pkt. za każde następne),




 przeszkadzanie na lekcji: 5 pkt.,




 niewykonywanie poleceń nauczyciela: 5 pkt.,


 aroganckie odzywanie się do nauczyciela: 20 pkt.,




 niewypełnianie obowiązku dyżurnego: 5 pkt.,




 bójki uczniowskie: 10-50 pkt.,




 ubliżanie koledze: 5 pkt.,




 wulgarne słownictwo: 10 pkt.,


 krzyki na korytarzu: 5 pkt.,




 kradzież: 50-150 pkt.,




 palenie papierosów: 50 pkt. za każde przyłapanie,




 picie alkoholu: 100 pkt.,




 wyłudzanie pieniędzy: 50 pkt.,




 zaśmiecanie otoczenia: 5 pkt.,


 brak obuwia zmiennego: 5 pkt.,




 zorganizowaną przemoc: 50-100 pkt.,


 niszczenie mienia szkolnego: 10-50 pkt.,




 prowokowanie kolegów do złych uczynków: 50-100 pkt.,




 nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły, kolegów i innych osób: 10-50 pkt.,




 podrobienie podpisu, zwolnienia lub oceny: 50 pkt.,


 wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji: 10 pkt.,


 inne wykroczenia przeciw regulaminowi szkolnemu: 10-100 pkt.,


 farbowanie włosów – 15 pkt


 malowanie paznokci – 5pkt, 

 makijaż (dopuszczalność fluidu – trądzik): 5pkt. 

 używanie telefonów bez zgody nauczyciela w czasie lekcji oraz w czasie przerw (dopuszczalne 1 upomnienie): 40pkt. 








3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania  
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zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zachowania. 

 

4. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 
 

 wywiązywanie się z obowiązków ucznia,


 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,


 dbałość o honor i tradycje szkoły,


 dbałość o piękno mowy ojczystej,


 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,


 godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,


 okazywanie szacunku innym osobom.


5. Dla uczniów z klas IV – VIII obowiązuje skala ocen: 
 

 wzorowe – uczeń uzyskał powyżej 300 pkt.*


 bardzo dobre – uczeń uzyskał 250-299 pkt.**


 dobre - uczeń uzyskał 200-249pkt.***


 poprawne – uczeń uzyskał 150-199 pkt.


 nieodpowiednie – uczeń uzyskał 100-149 pkt.


 naganne – poniżej 99 pkt.


(*) oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń : 

1. który posiada na koncie (poza dodatnimi) 20 punktów ujemnych,  
2. którego nie cechuje wysoka kultura osobista,  

(**) – oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie 
(poza dodatnimi) 30 pkt-ów ujemnych.  
(***) - oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza 
dodatnimi) 50 pkt-ów ujemnych. 

 
 

 

Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, bez względu na liczbę uzyskanych punktów, 
może uzyskać najwyżej ocenę poprawną. 
 

Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego może być wyższa od oceny śródrocznej o jeden 
stopień, a w uzasadnionych przypadkach o dwa stopnie. 
 

6. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra. 
 

7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
 spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej oraz:




 wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,


 z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,


 jest aktywny w życiu klasy i szkoły,


 dba o mienie, honor i tradycje szkoły,


 dba o piękno mowy ojczystej,


 zachowuje się godnie i kulturalnie,
 

  zawsze postępuje etycznie, mówi prawdę, dba o bezpieczeństwo swoje 

i innych,        
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 okazuje szacunek innym osobom,


 chętnie pomaga słabszym w nauce,


 wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą.


8. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który : 
 spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:




 bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,


 bierze udział w konkursach i zawodach,


 jest aktywny w życiu klasy i szkoły,


 dba o mienie, honor i tradycje szkoły,


 dba o piękno mowy ojczystej,


 zachowuje się godnie i kulturalnie,


 postępuje etycznie, mówi prawdę i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,


 jest uczynny, pomocny.


9. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
 spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym:




 nie sprawia trudności wychowawczych,


 ma usprawiedliwione godziny nieobecności,


 nie opuszcza terenu szkoły bez pozwolenia,


 jest koleżeński i uczynny,


 zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,


 wywiązuje się z powierzonych obowiązków,


 nie spóźnia się na lekcje,


 szanuje mienie szkoły,


 zazwyczaj postępuje etycznie, mówi prawdę, dba o bezpieczeństwo.


10. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
 

 nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,


 nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,


 nie zawsze zachowuje się odpowiednio,


 nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,


 przejawia brak kultury językowej (czasami przeklina),


 zachowuje się nie zawsze godnie i kulturalnie,


 nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.


11. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
 

 naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,


 często zachowuje się nieodpowiednio,


 przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,


 zachowuje się arogancko wobec nauczycieli, kolegów,


 nie okazuje szacunku symbolom szkoły,


 nie dba o mienie szkoły i innych osób, 
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 nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych,


 przejawia agresję słowną i fizyczną,


 prowokuje sytuacje konfliktowe.


12. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
 

 zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,


 poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,


 notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,


 samowolnie opuszcza teren szkoły, wagaruje,


 dopuszcza się kradzieży lub innych czynów noszących znamiona przestępstwa,


 jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.


13. Ocena z zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy na podstawie zapisów w 
zeszycie uwag, w przypadku wątpliwości po konsultacjach z innymi nauczycielami, 
pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną ostateczną. 

 
14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

XI. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę 
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 
 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

 
4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 
formę zadań praktycznych. 

 
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane 

przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania. 
 

7. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:  

 

 

12 | S t r o n a Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Godowej 



 obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i 
wychowania fizycznego 

 
  dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

8. Egzaminy  klasyfikacyjne  przeprowadza  się  w formie  pisemnej  i ustnej  z  wyjątkiem  
egzaminu z plastyki , muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i 
wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych. 

 

9. Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż  
na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze ( roku 
szkolnym). 

 

10. Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć 
dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być 
uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

 

11.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

w skład komisji wchodzą: 
 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji


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


12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

 
 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;


 nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 

egzamin.


13. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) 
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego 
dnia. 

 
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska 

osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko 
ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

17. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

 

XII. EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 
niedostateczną co najwyżej z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 

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

informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 
formę ćwiczeń praktycznych.  
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do 
dyrektora szkoły. 

 
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

 
6. W skład komisji wchodzą: 

 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,




 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,




 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.




7. Nauczyciel prowadzący 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 w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 
8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których 

był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu 

poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia. 

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

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

 szkoły.            

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu  poprawkowego,  nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 12. 
 

12. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć miejsce wówczas, gdy 

uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole podstawowej osiągnięć 

zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

XIII. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI tryb odwoławczy od rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć/z zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

 
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć  

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni 
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, 
 

5. W skład komisji powołanej 
 
przez 

 
dyrektora 

 
w celu 

 
przeprowadzenia 

 
sprawdzianu  

wiadomości i umiejętności wchodzą: 
 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;


 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;


 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  
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6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wówczas w skład 

komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

 
7. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania wchodzą: 
 

 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;


 wychowawca oddziału;


 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;


 pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;


 psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;


 przedstawiciel samorządu uczniowskiego;


 przedstawiciel rady rodziców.


8. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 
 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
 

 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;


 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;


 termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;


 imię i nazwisko ucznia;


 zadania sprawdzające;


 ustaloną ocenę klasyfikacyjną.


10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

 

11. Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę z zachowania sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 
 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;


 termin posiedzenia komisji;


 imię i nazwisko ucznia;


 wynik głosowania;


 ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.


12. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia 
 
 

 

XIV. EGZAMIN PO KLASIE VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie  
w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. Po raz 
pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: 

 

 uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej 
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 uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, 
której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

 słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 
powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 
obowiązkowych, tj.: 

 

1. języka polskiego  
2. matematyki 

3. języka obcego nowożytnego. 

 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, 
tj.: 

 

1. języka polskiego 

2. matematyki 

3. języka obcego nowożytnego 

4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty 
 

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. 

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

 

1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut  
3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do 

wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z 
czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. 

 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i 
używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

Więcej informacji dotyczących egzaminu znajduje się na https://www.cke.edu.pl/egzamin-
osmoklasisty/ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



XV. ZATWIERDZENIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 

1. Zatwierdzenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez podjęcie 
uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego. 

 
Opinia Rady Rodziców: ............................................... z dnia …………………….   

 1.   ......................................................      
 2.   ......................................................      

 3.   ......................................................      

 4.   ......................................................      

 5.   ......................................................      

Opinia Samorządu Uczniowskiego: ........................................... z dnia …………....   

 1.   .......................................................      
 2.   .......................................................      

 3.   .......................................................      

 4.   .......................................................      

 5.   .......................................................      

Rada Pedagogiczna zatwierdziła zmiany w WSO uchwałą NR ………… 

z dnia ………… zapisaną w protokolarzu na str. …….      
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