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Podstawy prawne: 

 

1. Akt założycielski – Uchwała Rady Gminy nr XVI/723/2017 z dnia 

25.10.2017r.; 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59); 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60); 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 poz. 1379); 

6. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, 

Przepisy wprowadzające, Karta Nauczyciela; 

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity: 2016 poz. 1870); 

8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902). 
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DZIAŁ I 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne o Szkole 

 

§ 1.1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olsztynie im. Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego zwana dalej szkołą jest placówką publiczną. 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Gdyńskiej 17w Olsztynie. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie przy placu Jana 

Pawła II nr 1. 

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 

z siedzibą w Olsztynie przy Aleji Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9. 

5. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć Szkołę 

Podstawową Nr 6 w Olsztynie im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa Nr 6 

w Olsztynie im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Na pieczęciach i stemplach używana 

jest nazwa: „Szkoła Podstawowa Nr 6 w Olsztynie im. Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego”. 

7. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach: 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

10 – 608 Olsztyn, ul. Gdyńska 17 

tel./fax 5426429, NIP 739 – 12 – 26 – 142 

 

8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

9. Szkoła jest jednostką budżetową. 

10. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów 

i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej” oraz plan dochodów 

gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nim finansowanymi. 

11. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 
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12. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą 

kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

13. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

14. W szkole zorganizowane są oddziały. 

15. Cykl kształcenia trwa 8 lat 

16. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców; 

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 

w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 2.1. Szkoła posiada posiada sztandar nadany Uchwałą Nr XLIX/29/2001 Rady 

Miasta Olsztyn, z dnia 11 lipca 2001r.: 

1) Sztandarem jest kwadratowy płat tkaniny o wymiarach 100 cm x 100 cm umieszczony na 

drzewcu zwieńczonym głowicą w formie metalowej figurki orła w koronie. Drzewce 

sztandaru w kolorze brązowym o długości 270 cm są wykonane z drewna toczonego o 

średnicy 35 mm. Boki sztandaru, z wyjątkiem od strony drzewca, obszyte są złotymi 

frędzlami o długości 7 cm. Strona I – płat w kolorze granatowym. Centralnym motywem 

płata jest symbol zaczarowanej dorożki i uskrzydlonego konia oraz księżyc i gwiazdy 

wyszyte srebrną nitką. Wokół części środkowej, u góry umieszczona jest, w kształcie 

półkręgu nazwa szkoły, a u dołu, w linii prostej, nazwa miasta, wyszyte złotą nicią. 

Strona II – płat w kolorze czerwonym. Motywem centralnym jest biały orzeł w złotej 

koronie, wokół którego znajduje się napis „ Ojczyzna, nauka, praca” oraz lata istnienia 

szkoły: 1951 – 2001, wyszyte złotą nicią.  

2) Głowicę sztandaru stanowi orzeł dwustronny, niklowany, w złotej koronie. Wysokość 

głowicy wynosi 14 cm. 

22..  Sztandar reprezentuje szkołę: 

1) podczas uroczystości szkolnych; 

2) w czasie świąt państwowych; 

3) podczas pogrzebów wieloletnich pracowników i uczniów szkoły. 

33..  Do pocztu sztandarowego pod koniec roku szkolnego wybierani są najlepsi 

uczniowie kończący edukację w następnym roku szkolnym. Wyboru dokonuje Samorząd 

Uczniowski pod kierunkiem opiekuna w porozumieniu z wychowawcami klas.  
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DZIAŁ II 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz 

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska. 

2. Głównymi celami szkoły jest: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej;  

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób;  

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

13)  ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
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3. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia 

i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych w formach 

i na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 

15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu 

przygotowania uczniów; 

16) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych 

oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów 

literackich i innych tekstów literackich; 
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17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, 

formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami 

narodowymi i symbolami państowymi; 

18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych 

nauczania; 

20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji; 

21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

23) zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności 

poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

24) zorganizowanie dożywiania uczniów; 

25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, 

kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej; 

27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także 

postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

28) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru 

i wykorzystania mediów; 

32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających 

dostęp do zasobów sieciowych w Internecie; 

33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji; 
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34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

4. Zadaniem szkoły podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych 

kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji 

i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;  

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie 

myślenia matematycznego;  

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji 

z różnych źródeł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.   

§ 4. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które 

wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości 

zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do 

podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. 

§ 5. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, realizację zadań 

wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań 

szkoły.  

§ 6. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-

lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

§ 7.1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb; 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie 

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

nauczyciela. 
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Rozdział 2 

Sposoby realizacji zadań w szkole 

 

 

§ 8. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu 

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów 

edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji 

przedmiotowej. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności 

z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji 

o Prawach Dziecka. 

§ 9. 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć 

edukacyjnych w podstawie programowej, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania 

zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

22..  Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi 

być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien 

uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację 

szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów. 

33..  Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny. 

44..  Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 

zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany 

przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami.  

55..  Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany 

dalej "programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek 

nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na wniosek 

nauczyciela lub nauczycieli. 

66..  Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor szkoły 

w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 5. Dopuszczone 

programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.  

77..  Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. 

Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie 

dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w 

terminie do 30 czerwca każdego roku. 

 § 10.1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych 

w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację 

w szkole. 

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć 

w klasach przedstawiają Dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli 

prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.  
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3. Zespoły nauczycieli przedstawiają Dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych; 

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego 

języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, 

w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących 

poszczególnych edukacji ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie 

przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach, może 

dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma 

możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać 

zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny 

zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli 

uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych. 

8. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja 

umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 

§ 11. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej reguluje regulamin biblioteki szkolnej. 

§ 12. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie 

z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespół składający się 

z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez 

Radę Rodziców jej przedstawicieli. 

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie 

sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl 

edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Program, o którym mowa w § 12 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni 

od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 

Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.  

http://www.zsp.starogard.pl/
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5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców 

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-

Profilaktycznym, rozumianą jak w ust. 3, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z 

organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, 

z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawią je na 

zebraniach rodziców.  

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu 

dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły, w miarę możliwości szkoły zapewnia zachowanie 

ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 

8. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na 

własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 

uzasadniony wniosek większości rodziców danej klasy.  

§ 13. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną-

psychologiczną:  

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań wychowawców z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami; 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych,  

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub 

psychologa szkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę 

lub przedstawiciela Dyrekcji, 

f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego 

na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.  

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący; 

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

§ 14.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 50 niniejszego statutu; 

2) pełnienie dyżurów nauczycieli według harmonogramu Regulaminu dyżurów nauczycieli; 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 6  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie 

13 

 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne 

rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, 

niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem 

przedmiotów, których program tego wymaga. 

§ 15. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie 

wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek. 

§ 16. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli. 

§ 17. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych 

i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych. 

§ 18. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny. 

§ 19. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć są następujące: 

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod 

opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego 

zajęcia; 

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do: 

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach, 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 

dyżurowania, 

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach, 

d) sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku 

(w przypadku uczniów kl. I – III), 

e) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby 

wezwania pomocy medycznej, 

f) zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia 

i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków. 

3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje 

z nim uczniów; 

4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje 

wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem 

Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska;  

5) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 

ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające. 

§ 20. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie 

wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka 

i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole. 
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Rozdział 3 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

§ 21. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

 

3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia 

w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły 

i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 

dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

3) z zaburzeń zachowania i emocji; 
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4) szczególnych uzdolnień; 

5) specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7) choroby przewlekłej; 

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) niepowodzeń szkolnych; 

10) zaniedbań środowiskowych; 

11) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

7) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia; 

8) pracownik socjalny; 

9) kurator sądowy; 

10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły. 

 

7.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog, 

b) psycholog szkolny,  

c) logopeda, 

d) terapeuta pedagogiczny, 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

§ 22. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.  

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia. W zależności od potrzeb 

i możliwości organizacyjnych mogą to być:  
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1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

5) zajęcia logopedyczne; 

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) uzyskanie od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, 

3) indywidualną pracę, dostosowanie stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych  

i w domu, 

4) realizowanie indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

§ 23.1. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej regulują odrębne przepisy. 

2. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;   

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo 

w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 

i wychowawców; 
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11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad 

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, 

szkoleń wewnętrznych i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami 

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych Programów 

Edukacyjno-Terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 4 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym 

i potrzebującym wsparcia z przyczyn losowych 
 

§ 24. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających 

orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie 

edukacyjnym.  

§ 25. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości 

organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych 

naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
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3. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

pedagogicznej organizowanej w szkole. 

§ 26. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu 

edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć 

obowiązkowych. 

§ 27.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 

godziny tygodniowo na ucznia. 

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla 

ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

§ 28. 1. Szkoła udziela pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej w 

miarę swoich możliwości poprzez współpracę z MOPS, Radą Rodziców oraz Radą Osiedla, 

organizując: 

1) nieodpłatne posiłki; 

2) zakup szkolnych przyborów;, 

3) dofinasowanie  do wycieczek i wyjazdów szkolnych; 

4) przyznawanie zapomóg losowych. 

22..  Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej, 

współpracując z innymi instytucjami na mocy odrębnych przepisów. 

33..  Szkoła pomaga dzieciom osieroconym, zaniedbanym na drodze regulowanej 

przepisami prawa, wnioskując o ustalenie opieki, umieszczenie w placówce opiekuńczej lub 

ustalenie kuratora sądowego. 

44..  Szkoła w celu wsparcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub 

materialnej wnioskuje o doradztwo i pomoc do: 

1) Sądu Rodzinnego i Nieletnich; 

2) Ośrodka Pomocy Społecznej; 

3) Rzecznika Praw Uczniowskich; 

4) Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty; 

5) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

6) Innych instytucji, których celem statutowym jest udzielanie pomocy dzieciom. 
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DZIAŁ III 

Rozdział  1 

Organy  szkoły  
 

§ 29. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 30. Każdy z wymienionych organów w § 29 działa zgodnie z ustawą – Prawo 

oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych 

przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

§ 31. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.   

 

§ 32.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. 

Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest 

przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

§ 33.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora szkoły określa 

ustawa- Prawo Oświatowe i inne przepisy szczegółowe. 

§ 34.  Dyrektor szkoły: 

1. kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości 

pracy; 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;  

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia 

o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole; 

6) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 
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8) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

9) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego 

roku szkolnego; 

10) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa; 

11) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi 

zakupionymi z dotacji celowej; 

12) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców szkoły i Samorządem 

Uczniowskim.; 

13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

w szczególności organizacjom harcerskim, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

wychowawczo-opiekuńczej w szkole; 

14) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych 

wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie 

indywidualnego nauczania; 

15) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w odrębnych przepisach; 

16) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. 

W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć 

w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

17) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie 

programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;  

18) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

19) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, 

plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

20) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia innej szkoły 

podstawowej w przypadkach określonych w  § 74 statutu szkoły; 

21) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w 

szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi 

przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek 

w porozumieniu z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami); 

22) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 
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23) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej uczniom; 

24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

25) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów 

prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach; 

26) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; 

27) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających;  

28) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela; 

29) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich. 

2. organizuje działalność szkoły, a w szczególności:  

1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 

10 kwietnia organowi prowadzącemu; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach 

dni wolne od zajęć;  

5) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych; 

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje 

zagrożenie zdrowia uczniów; 

7) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły 

a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

8) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

9) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości 

o estetykę i czystość; 

10) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 
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11) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

12) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

13) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 

14) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły 

tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

15)  organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

16)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

3. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach 

kierowniczych; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu 

o opracowane szczegółowe kryteria oceniania; 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy 

w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej; 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na 

stanowiskach urzędniczych w szkole; 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

7) dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników; 

10)  udziela urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 
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13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

organ prowadzący; 

15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym; 

18)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do 

opiniowania i zatwierdzania; 

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

4. sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły. 

§ 35.  Rada Pedagogiczna  

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 6 w Olsztynie jest kolegialnym organem 

szkoły.  

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości 

zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem. W przypadkach wyjątkowych 

termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do 

wykonywania swoich zadań zastępcę.  

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także 

brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub 

na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu 

Dyrektora szkoły. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę 
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potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 

nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków. 

8. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody 

rodziców; 

4) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 

(prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia 

edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

5) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

7) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 

9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

10) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 

11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

9. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

1)  opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn 

trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie 

nauki w szkole podstawowej; 

4) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

5) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  
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6) opiniuje propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

7) opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

8) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

9) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla Dyrektora szkoły; 

10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

11) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora; 

12) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

13) opiniuje kandydatów na stanowisko Wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

10. Rada Pedagogiczna ponadto: 

 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;  

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora szkoły  

lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora szkoły; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

8) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców i Samorządami 

Uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 

9) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała; 

10) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora szkoły; 

11) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

12) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
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12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej.  

14. Szczegółowe zasady działalności rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

§ 36. Rada Rodziców. 

1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych 

opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły. 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności. 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji 

szkoły. 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły; 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie 

zasad użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego 

wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, 

uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego 

postępów lub trudności, 

b) znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad 

oceniania”,  

c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, 

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 

e) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.  

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
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1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły;  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez Dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie decyzji Dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

5) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

6) opiniowanie decyzji Dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.  

9. Rada Rodziców może: 

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

nauczyciela stażysty; 

2) występować do Dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

10. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 

konkursowej na Dyrektora szkoły. 

11. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

12. Tryb wyboru członków rady: 

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

2) datę wyboru do Rady Rodziców, Dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli 

i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów; 

3) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 

a) wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 
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b) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia 

szkoły, 

c) do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  

d) komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,  

e) wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej 

i organizację wyborów, 

f) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca 

klasy,  

g) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów, 

h) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę 

głosów, 

i) organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor szkoły, 

j) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni 

po dacie wyborów. 

13. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

14. Rada Rodziców składa do Dyrektora Szkoły sprawozdanie z wydatkowania 

funduszy dwa razy do roku 

§ 37. Samorząd Uczniowski 

1. W Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej 

Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

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

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5)  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

7) opiniowania organizacji szkoły, a w szczególności dni wolnych od zajęć. 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 6  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie 

29 

 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi 

szkoły. 

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien 

ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne 

wymagają odpowiedzi niezwłocznej. 

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora szkoły — pracę nauczycieli 

szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

§ 38. Zasady współpracy organów szkoły. 

1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową 

działalnością szkoły w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. W szkole zapewniona jest wymiana informacji pomiędzy organami szkoły poprzez: 

1) zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy znajdującej się w centralnym punkcie 

szkoły; 

2) wspólne spotkania; 

3) uczestniczenie Dyrektora szkoły w niektórych posiedzeniach Rady Rodziców, 

Samorządu Uczniowskiego, a przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 

4) inne formy tj. apele szkolne, gazetki szkolne. 

3. Organy szkoły powinny rozwiązywać wynikłe między nimi spory.  

4. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów i na pisemny wniosek złożony 

u Dyrektora szkoły przez jeden z organów szkoły Dyrektor zwołuje posiedzenie wszystkich 

organów. Dyrektor szkoły może powołać komisję składającą się z przedstawicieli 

zainteresowanych stron, których praca polega na rozwiązaniu spornej sprawy. 

5. Jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, to organy szkoły mają prawo wystąpić do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego zgodnie z ich 

kompetencjami.  

§ 39.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania 

i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów kończących szkołę podstawową; 

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci. 

2. W szkole organizowane są obowiązkowe spotkania z rodzicami podsumowujące 

wybrany okres nauki i rok szkolny. Poza tym spotkania z rodzicami organizowane są przez 

wychowawców klas w miarę potrzeb, nie rzadziej niż  raz na dwa miesiące. 
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3. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz 

usprawiedliwiwania jego nieobecności w ciągu dwóch tygodni od powrotu od szkoły; 

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 

4) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających 

przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

9) intersowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

11) pokrywania szkód spowodowanych przez dziecko; 

12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem 

zebrań; 

13) zobowiązani są usprawiedliwiać nieobecność dziecka w ciagu 2 tygodni od powrotu 

dziecka do szkoły. 

 

DZIAŁ IV 

Rozdział 1 

Organizacja  nauczania 
 

§ 40. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania; 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;  

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno-wyrównawcze, 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia 

w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

5) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 
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1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać 

z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, 

zajęcia artystyczne, techniczne; 

4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, plastyki, techniki; 

5) w toku nauczania indywidualnego;  

6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu 

kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: techniki i wychowania 

fizycznego (2 godz.); 

9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy 

naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany 

międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich;  

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

Rozdział 2 

Organizacja wychowania i opieki 

§ 41. Wolontariat w szkole 

1. W szkole propagowana jest idea wolontariatu. 

2. Szkolni wolontariusze mają za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku 

szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne. 

3. Cele wolontariatu: 

1) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

2) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, 

życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

3) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 
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4)  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych 

sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

5) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach 

prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez 

inne organizacje; 

6) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

§ 42. System doradztwa zawodowego 

1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca 

zawodowy. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, Dyrektor 

szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub 

specjalistę realizującego zadania, o których mowa w § 23 .  

 

2. Zadaniem koordynatora jest m.in.: 

5) planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we 

współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego w tym z wychowawcami klas; 

6) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc 

w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej; 

7) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla 

uczniów; 

8) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat: 

a) rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia, 

b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy, 

c) możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi 

i niedostosowaniem społecznym, 

d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów 

i certyfikatów zawodowych; 

5) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich 

rodziców; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

7) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie spotkań 

szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji i materiałów do 

pracy z uczniami; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe. 
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§ 43. Świetlica szkolna 

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

rodziców szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Świetlica czynna jest w godzinach od 6.30 do 16.30. 

4. Celem działalności świetlicy jest: 

1) zorganizowanie opieki wychowawczej, 

2) zorganizowanie odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu i działalności 

twórczej, 

3) zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu i kontaktów społecznych. 

5.  Zadaniem świetlicy jest stworzenie warunków do: 

1) prawidłowego kształtowania nawyków kultury życia codziennego, kształtowania 

umiejętności zachowania się w różnych warunkach życia codziennego, poprawnego 

rozwiązywania konfliktów, 

2) uczestnictwa w kulturze, 

3) rozwijania samodzielności i umiejętności podejmowania decyzji, 

4) rozwijania zainteresowań indywidualnych i społecznych, 

5) współdziałania z rodzicami i nauczycielami, 

6) prowadzenia pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania cech charakteru, 

takich jak pracowitość, zdyscyplinowanie, wiara w swoje możliwości, 

7) organizowania racjonalnego wypoczynku i żywienia. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

nie powinna przekraczać 25.  

7. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia jedno 

zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla dzieci. Czas zajęć 

programowych zależy od treści oraz zainteresowania i aktywności dzieci, nie może być 

jednak krótszy niż 30 minut. 

8. Zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez 

Dyrektora szkoły. 

§ 44. Stołówka szkolna 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku 

w stołówce szkolnej. 

2. Posiłki wydawane są w godzinach 11.15 do 13.40. 

3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

a) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, 

b) uczniowie, których wyżywienie finansują Ośrodki Pomocy Społecznej, 
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c) pracownicy zatrudnieni w szkole. 

4. Zwolnienia z całości lub części opłat określa organ prowadzący. 

5. Zasady zachowania w stołówce i korzystania z niej określa regulamin określony 

przez Dyrektora. 

Rozdział 3 

Organizacja szkoły 
 

§ 45.  Baza szkoły. 

 

1. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) pracowni komputerowych z dostępem do Internetu; 

4) sal gimnastycznych; 

5) boisk sportowych przy szkole; 

6) gabinetów  pedagogicznych; 

7) świetlic szkolnych; 

8) szatni; 

9) stołówki; 

10) sklepiku szkolnego. 

 

§ 46. Organizacja nauczania w szkole. 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym 

powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy 

dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu pierwszego września. 

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

świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno- wyrównawczych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne 

Zasady Oceniania. 

4. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa 

w ust. 2. 

5. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 2 w szkole organizowane są 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.  

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

określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję szkoły na podstawie ramowych 

planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega 

zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę. 
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7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

8. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

9. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu 

programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

10. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły. 

11. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu 

w sprawie ramowych planów nauczania. 

12. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone 

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

13. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku 

konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie 

szkoły. 

14. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III 

Dyrektor szkoły dokonuje: 

1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców lub 

2) zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.  

15. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 

konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 14. 

16. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący. 

§ 47.  Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 

kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja 

może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych i eksperymentalnych. 

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, 

mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na 

finansowanie planowanych działań. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada 

Pedagogiczna. 

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii Rady Rodziców; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, 

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

§ 48.  Biblioteka szkolna 

1. Biblioteka jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz 

indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy;  

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Zadaniem biblioteki jest:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10)  organizacja wystaw okolicznościowych. 

3. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 

zbiory, 

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 

informacji, 

d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji 
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zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury 

czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki; 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcji, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

d) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów, 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

h) planowanie pracy: opracowywanie rocznych, ramowych planów pracy biblioteki 

oraz terminarzu zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

i) składanie do Dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny 

stanu czytelnictwa w szkole, 

j) obowiązek doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz korzystania z dostępnych 

technologii informacyjnych. 

4. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę 

gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 

obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi 

szkoły. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin 

biblioteki. 

§ 49. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy. 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor szkoły. 

2.  Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia współpracy zespołowej; 

8) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania 

i organizacji. 

3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 
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5. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje Dyrektor szkoły.   

6. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie 

przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń 

lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole. 

7. Przewodniczący przedkłada Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego 

sprawozdanie z prac zespołu. 

8. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

9. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

DZIAŁ V 

 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

§ 50.  Zadania nauczycieli. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz 

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

uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych 

zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania 

własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim 

uczniów; 

3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

środków dydaktycznych (zgłaszanie Dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 
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7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 

obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, 

w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy 

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w Wewnątrzszkolnych Zasadach 

Oceniania; 

12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania; 

14) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według 

formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania; 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do 

udziału w konkursach, zawodach; 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie 

możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz 

innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE lub inne instytucje w  

porozumieniu z Dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów KP; 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 
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23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej ucznia; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną; 

27) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole. 

§ 51. Zadania wychowawców klas. 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności:   

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

6) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce; 

7) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się; 

8) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania sobie pracy; 

9) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy 
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mają trudności i niepowodzenia w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem 

uczniów na zajęcia lekcyjne; 

10)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między uczniami — 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej 

rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego 

gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, 

pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

11)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 

m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów 

wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „zielone szkoły”;  

12) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 

zdolnościami poznawczymi, ale także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób 

drugich – ze zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, 

menedżerskimi; 

13) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

14) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie 

opieki i pomocy materialnej uczniom; 

15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o 

udzielenie pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków. 

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

1) prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez ucznia pełniącego funkcję 

skarbnika klasowego; 

4) wypisuje świadectwa szkolne;  

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.   

§ 52. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych, wyjść uczniów ze szkoły oraz 

wycieczek organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy 

i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 
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3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych 

przez Dyrektora szkoły.  

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i 

poinformowania o tym fakcie Dyrektora szkoły lub Wicedyrektora. 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony 

indywidualnej. 

6. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole. 

7. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, 

obowiązującej w szkole. 

9. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

§ 53. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami 

samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 
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10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły, 

oświadczenia o stanie majątkowym. 

§ 54. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin 

Organizacyjny Szkoły.  

§ 55.  Wicedyrektor  

 

2. Stanowisko Wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, przypadkach 

uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy Dyrektor szkoły, za zgodą organu 

prowadzącego.  

3. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu 

prowadzącego, Dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko Wicedyrektora lub inne 

kierownicze. 

§ 56.  Zakres obowiązków Wicedyrektora: 

1. Do zadań Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji u wskazanych przez Dyrektora nauczycieli; 

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 

3) nadzór i kontrola stołówki szkolnej,  

4) kierowanie Komisją Stypendialną; 

5) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy 

materialnej uczniom; 

6) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

7) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

8) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

9) nadzór nad pracami Komisji Przedmiotowych; 

10) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

11) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla 

wskazanych przez Dyrektora nauczycieli; 

12) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 

13) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian  

po wszelkich zamianach organizacyjnych; 

14) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

15) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 
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16) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

17) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 

18) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 

19) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach; 

20) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

21) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

22) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za 

zgodą Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania 

programowego; 

23) opracowywanie na potrzeby Dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

24) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych 

nauczanego przedmiotu; 

25) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

26) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

27) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

28) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

29) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz 

systematycznie kontrolowanie jej zawartości; 

30) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania; 

31) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia 

Dyrektora szkoły; 

32) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

33) kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

34) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

35) współpraca z poradnią pedagogiczno–psychologiczną, policją i służbami porządkowi 

w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 

36) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnatrzszkolnych, a w szczególności 

Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż; 
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37) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły; 

38) zastępowanie Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych 

uprawnień. 

§ 57. 1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora szkoły 

w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 

w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

§ 58. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym 

względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły. 

§ 59. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez 

stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków 

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

 

DZIAŁ VI  

Rozdział 1 

Obowiązek szkolny 

 

§ 60. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku 

życia. 

§ 61. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.  

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 

Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione 

z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych, Dyrektor grupuje dzieci od 

najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.   

§ 62. Odroczenie obowiązku szkolnego. 

1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje Dyrektor szkoły podstawowej, do której 

zostało przyjęte dziecko.  

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego. 
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3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie 

później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma 

rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego. 

4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza 

obwodu szkoły, zawiadamia Dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez 

niego spełniania obowiązku szkolnego.  

§ 63. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 64. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną 

nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych w szkole podstawowej. 

§ 65. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły podstawowej 

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą 

obwodową. 

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 66. 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:  

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

3) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

4)  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

6) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze 

swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

7) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

8) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 

12) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora 

szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie 

zwolnienie; 

13) bycia wybieranym i brania udział w wyborach do Samorządu; 
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14) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych; 

15) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów); 

16) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na miesiąc 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

17) poprawy ocen śródokresowych i końcoworocznych w terminie i w sposób ustalony z 

nauczycielem przedmiotu. 

2. Tryb składania skarg i wniosków: 

 

1) skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca w ciągu 

7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane; 

2) skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko, 

klasę zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji; 

3) skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby 

w sekretariacie szkoły; 

4) skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane. 

3. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków: 

 

1) rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych 

przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu 

osób zainteresowanych.; 

2) Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym rozpatruję skargę; 

3) w przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego 

skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, 

z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez 

rozpatrzenia; 

4) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji 

w terminie do 14 dni; 

5) skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za 

pośrednictwem Dyrektora szkoły. 

4. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego 

wchodzą: 

a) Dyrektor szkoły (Wicedyrektor), 

b) wychowawca, 

c) pedagog, 

d) opiekun Samorządu Uczniowskiego; 
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2) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania 

skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji 

w terminie do 14 dni, 

3) skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za 

pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

§ 67. Każdy uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, Wicedyrektora, 

nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu szkoły lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności. 

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

8) usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie; 

9) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany 

jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

10) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

11) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; 

12) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzeganie się wszelkich 

szkodliwych nałogów: niepalenie tytoniu, niepicie alkoholu, nieużywanie środków 

odurzających; 

13) przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o estetykę ubioru oraz indywidualnie 

dobranej fryzury. 

§ 68. 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na 

zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po 

spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej. 

2. Rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora szkoły, w którym wyraźnie 

zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach. 

3. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach 

informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek  uczęszczać na 

lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu 

pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

§ 69. W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa i zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek 

rozliczyć się ze szkołą.  
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§ 70. Uczniom nie wolno: 
 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu;  

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;  

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków;  

7) używać na terenie szkoły telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje 

przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

8) zapraszać obcych osób do szkoły. 

§ 71. Na terenie całej szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych bądź innych przenośnych urządzeń elektronicznych służących do komunikacji, 

nagrywania, fotografowania i korzystania z gier komputerowych. Niestosowanie się do 

zaleceń wynikających z zapisów statutowych wpływa bezpośrednio na ocenę zachowania. 

Rozdział 3 

Strój szkolny 

§ 72.1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, 

także podczas wizyt w filharmonii, teatrze, na apelach szkolnych; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna. 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub 

spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. 

3. Strój codzienny ucznia jest dowolny, przy czym należy pamiętać, że: 

1) w doborze rodzaju fryzury, biżuterii, wzornictwa i kroju ubrań należy zachować umiar, 

pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy: 

a) zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, 

brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami, 

b) zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania 

paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii, 

c) ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również 

w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów; 

2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest do zmiany obuwia; 

3) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki; 
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4) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu; 

5) na zajęciach wychowania fizycznego, sportowych i rekreacyjnych obowiązuje strój 

sportowy (biała koszulka, spodenki w ciemnym kolorze oraz obuwie sportowe 

z bezpieczną podeszwą). 

4. Uzupełnieniem stroju codziennego jest przypinany identyfikator z nazwą i logo 

szkoły,  z imieniem ucznia i numerem klasy, do której uczęszcza. Wzór identyfikatora podaje 

się na stronie internetowej szkoły. 

5. W celach reprezentacyjnych uczniowie mają prawo używać znaczka z logo szkoły. 

Znaczek jest okrągły o średnicy 55 mm. Na błękitnym tle w centrum znaczka umieszczony 

jest rysunek dorożki koloru granatowego. Powyżej obrazka widnieje napis koloru czerwonego 

o treści „Szkoła Podstawowa nr 6”, pod obrazkiem napis: „im. K. I. Gałczyńskiego 

w Olsztynie”. 

Rozdział 4 

Nagrody i kary 

§ 73.1. Za wzorową postawę będącą sumą zebranych punktów uczeń może otrzymać 

następujące wyróżnienia: 

1) list pochwalny skierowany do rodziców ( prawnych opiekunów); 

2) wystąpienie na apelu podsumowującym pracę w I semestrze i na koniec roku szkolnego 

(odczytanie wyróżnionych – I semestr, nagroda – koniec roku szkolnego); 

3) pochwałę Dyrektora na forum szkoły; 

4) nagrodę rzeczową lub wycieczkę, finansowaną przez Radę Rodziców; 

5) wpis w szkolnej gazetce. 

2. Przyznając uczniowi nagrodę, pod uwagę brane są: 

1) Frekwencja; 

2) osiągnięcia naukowe ucznia (średnia ocen; 

3) reprezentowanie szkoły w następujących kategoriach: 

a) sportowe, 

b) pozanaukowe, 

c) naukowe, 

d) artystyczne; 

4) postawa prospołeczna (zaangażowanie w życie szkoły, klasy, pracę w Samorządzie 

Uczniowskim, życzliwość wobec kolegów i koleżanek, pomoc innym); 

5) wolontariat (aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole 

i poza szkołą, praca na rzecz drugiego człowieka); 

6) promocja zdrowia. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyska z zajęć edukacyjnych średnią ocen, co 

najmniej 4,75 i którego zachowanie oceniono, co najmniej jako bardzo dobre, uzyskuje miano 

wzorowego ucznia i prawo do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. 

4. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach 

sportowych itp. na szczeblu, co najmniej wojewódzkim odnotowuje się na świadectwach 

szkolnych. 
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5. Nagrody wymienione w ust. 1 pkt 2) – 5) przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek 

wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

§ 74.1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń może otrzymać następujące 

kary: 

1) list do rodziców (prawnych opiekunów); 

2) upomnienie Dyrektora na forum szkoły; 

3) nieuczestniczenie w najbliższej imprezie klasowej lub szkolnej; 

4) zawieszenie w zajęciach pozalekcyjnych (uczeń traci prawo do reprezentowania szkoły 

na zewnątrz); 

5) przeniesienie do oddziału równoległego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

6) wystąpienie Dyrektora szkoły do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 

w Olsztynie z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły. 

2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 może wystąpić Dyrektor szkoły po 

uchwale Rady Pedagogicznej, w przypadku, gdy uczeń: 

1) dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw; 

2) rozprowadzał lub używał środki odurzające (np. alkohol, narkotyki itp.) albo przebywał 

pod ich wpływem na terenie szkoły lub poza nią, podczas zajęć i imprez 

organizowanych dla uczniów szkoły; 

3) stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych; 

4) dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia lub pracownika 

szkoły. 

3. Decyzję o ukaraniu ucznia karami określonymi w ust. 1 pkt 2 – 4 podejmuje 

Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy. 

4. W stosunku do ucznia nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie. 

5. W obowiązujących kodeksach klasowych wychowawca ustala własny system kar 

i nagród. 

§ 75.1. O przyznanych uczniowi nagrodach określonych w § 73 ust. 1, lub 

zastosowanych wobec niego karach określonych w § 74 ust. 1, wychowawca klasy 

powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia w terminie 3 dni. 

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo wnieść zastrzeżenia od nagrody z § 73 oraz 

odwołać się od kar z § 74 do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest 

ostateczna. 

3. Wykonywanie kary może zostać zawieszone na czas próby, jeśli uczeń uzyska 

poręczenie Samorządu klasowego, Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej.  

4. Udzielona kara, o ile nie została darowana lub anulowana, musi być uwzględniona 

przy ustalaniu oceny zachowania. 
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DZIAŁ VII 

 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

Rozdział 1 

Założenia wstępne 

§ 76. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem 

niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. 

System oceniania wypływa z systemu wartości szkoły, którego istotnym elementem jest 

solidne przygotowanie naszych uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie 

rozwijającym się świecie. Osiągnięciu tego celu mają służyć działania na rzecz: 

1) wyposażania uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się;  

2) kształcenia uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, 

łatwo przystosowujących się do zmian; 

3) zapoznania ze sposobami efektywnego uczenia się; 

4) kształcenia umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, 

przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności; 

5) umacniania poczucia własnej wartości uczniów; 

6) pomocy w odnalezieniu indywidualnej drogi rozwojowej; 

7) uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, 

odpowiedzialności za efekty pracy grupy. 

§ 77. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na 

funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne. 

§ 78.1. Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen, procedury usprawiedliwiania 

nieprzygotowania do zajęć oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych. 

2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania, częstotliwość i sposoby 

dokumentowania ustala zespół wychowawczy. 

Rozdział 2 

Zasady ogólne 

§ 79.1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów); 

2) bieżące ocenianie i klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

4) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

5) realizację procedur poprawiania ocen. 
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2. Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, jeżeli będzie 

uczciwie i wytrwale uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

3. Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie 

i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowania własnego uczenia. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ma na celu: 

1) bieżące i systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych 

oraz postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3) wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań; 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) stwarzanie warunków do samooceny; 

6) motywowanie ucznia do dalszej pracy;  

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 80.1. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania polega na formułowaniu przez 

nauczycieli opinii na temat funkcjonowania ucznia w społeczności szkolnej ze szczególnym 

uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia 

społecznego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia ma na celu: 

1) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie dojrzałości, samodzielności 

i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie; 

2) wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy nad sobą; 

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) oraz uczniowi informacji na temat 

zachowania oraz postępach w tym zakresie;  

4) pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej; 

5) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu 

wychowawczego. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia obejmuje: 

1) informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania 

zachowania;  

2) bieżące obserwowanie dzieci, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów 

i systematyczne przekazywanie ich rodzicom (prawnym opiekunom); 

3) formułowanie śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania według zasad, 

skali i form przyjętych w statucie; 

4) ewentualną realizację procedury odwoływania się od oceny zachowania. 
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Rozdział 3 

Formułowanie wymagań edukacyjnych 

§ 81.1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, 

kryteriach oceniania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej. Fakt wywiązania się z tego obowiązku odnotowany jest w dzienniku 

elektronicznym oraz w zeszycie przedmiotowym ucznia.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego we wrześniu informuje 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Fakt wywiązania się z tego obowiązku odnotowany jest 

w dzienniku elektronicznym.   

Rozdział 4 

Ocenianie 

§ 82. 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. 

§ 83. System oceniania na I etapie edukacyjnym 

1. W klasach I – III oceny:  

1) bieżąca - może być w skali 1-6 bądź opisowa. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna 

informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta 

informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu 

działalności ucznia. 

2) klasyfikacyjna – śródroczna i roczna – jest opisowa z wyjątkiem j. angielskiego i religii.  

22..  Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności 

szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco 

informując ucznia o tym, jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało 

dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy 

doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od 

indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju 

ucznia. 

33..  Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, 

analiz prac ucznia, wypowiedzi.  

44..  Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy 

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku 

konsultacji. 

55..  Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 6  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie 

55 

 

się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – 

VIII. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym; 

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. 

66..  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 klasy.    

§ 84.  System oceniania na II etapie edukacyjnym 

1. W klasach IV – VIII (drugi etap kształcenia) ocenianie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie 

i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu oceny śródrocznej i rocznej.  

2. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć 

są: 

1) zakres wiadomości i umiejętności; 

2) stopień zrozumienia materiału programowego; 

3) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, 

wymagających twórczego podejścia do problemu, 

4) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego 

poziomu wiadomości i umiejętności, umiejętność prezentowania i przekazywania 

posiadanej wiedzy i umiejętności. 

§ 85. 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. 

§ 86. Udział ucznia w zajęciach religii i etyki jest dobrowolny. Uczeń może 

uczestniczyć w dwóch rodzajach zajęć.  

§ 87.1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne oraz cząstkowe oceny bieżące 

(począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej) wystawia się według następującej skali: 

1) stopień celujący – cel – 6;  

2) stopień bardzo dobry – bdb – 5;, 

3) stopień dobry – db – 4; 

4) stopień dostateczny – dst – 3; 

5) stopień dopuszczający – dop – 2, 

6) stopień niedostateczny – ndst – 1. 
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2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-5. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 6. 

4. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom 

szkolnym: 

1) stopień celujący oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy 

wymagań, ponadto twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu 

trudności, których potwierdzeniem są osiągnięcia w konkursach szkolnych 

i pozaszkolnych; 

2) stopień bardzo dobry oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy 

wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie 

umiejętności w sytuacjach nowych; 

3) stopień dobry oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, 

samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu 

zadań typowych; 

4) poziom dostateczny oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy 

i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności; 

5) stopień dopuszczający oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na 

wykonanie prostych zadań, również z pomocą nauczyciela; 

6) stopień niedostateczny oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający 

uczenie się w klasie programowo wyższej. 

§ 88.1. Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego 

rodziców (prawnych opiekunów). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach 

cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości 

oraz wglądu do dokumentacji związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia.  

2. W szczególności sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje 

do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie) mają do 

tego prawo w czasie spotkań. Prace te przechowywane są przez nauczyciela przedmiotu do 

końca roku szkolnego. 

3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia podejmuje decyzję czy i na jakich warunkach 

udostępnia uczniom pisemne prace kontrolne do domu. 

4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ocenę. 

§ 89.1. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu, na podstawie, których wystawia 

się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin 

dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż 3. 

2. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki 

przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne metody 

sprawdzania wiadomości ucznia. 

§ 90.1. Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy 

i umiejętności uczniów:  
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1) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału: 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, 

które są odnotowywane w dzienniku elektronicznym, 

b) pracę klasową poprzedza lekcja powtórzeniowa,  

c) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu 

tygodnia nie więcej niż trzy; 

2) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub wiadomości i umiejętności 

koniecznych z danego działu: 

a) uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem dwóch dni 

roboczych, 

b) w ciągu dnia nie można przeprowadzić więcej niż dwóch sprawdzianów, 

c) nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca 

klasowa; 

3) kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji 

lub pracy domowej; wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę oceny z 

odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione 

w punktach 1, 2. 

22..  Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – 

nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po 

czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie 

uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu 

o tym samym stopniu trudności.  

33..  Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej 

z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza, wpisując w rubrykę ocen 

„0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu 

ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę ndst. 

44..  Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 

oceny ndst.  

55..  Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa 

odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

66..  Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

1) np – uczeń nieprzygotowany,  

2) bz – brak zadania, 

3) 0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej. 

7. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu 

pisania sprawdzianu. 

8. Nauczyciel określa w Przedmiotowych Zasadach Oceniania sposób poprawiania 

ocen z przedmiotu, którego uczy. 

9.  Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów 

w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu 

prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach 

świąt, ferii. 
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§ 91. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, 

sprawdzianów i kartkówek bezpośrednio po całodziennej lub kilkudniowej wycieczce 

szkolnej. 

§ 92.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

Rozdział 5 

Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia 

§ 93. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) 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, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, 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;, 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

Rozdział 6 

Tryb oceniania śródrocznego i rocznego 

§ 94. Klasyfikacji ucznia dokonuje się dwa razy w roku szkolnym: 

1) za okres nauki trwający od 1 września, dnia rozpoczęcia roku szkolnego, do ostatniego 

dnia tygodnia, po którym rozpoczynają się ferie zimowe;  

2) za okres nauki trwający od pierwszego dnia nauki po zakończeniu ferii zimowych do dnia 

kończącego rok szkolny, to jest do 31 sierpnia. 
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§ 95.1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.   

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień.  

3. Ocenę podsumowującą osiągnięcia edukacyjne z wychowania fizycznego, plastyki, 

muzyki, zajęć technicznych i artystycznych wystawia się w szczególności na podstawie oceny 

wysiłku wkładanego przez ucznia, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczności 

udziału w zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na 

rzecz kultury fizycznej.  

4. Uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ma prawo wnieść o dodatkowe sprawdzenie jego 

wiedzy i umiejętności w formie sprawdzianu wiadomości i umiejętności w celu uzyskania 

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna.  

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§ 96.1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady 

Pedagogicznej nauczyciel zajęć edukacyjnych informuje w formie ustnej ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

podsumowującej osiągnięcia edukacyjne odpowiednio na lekcjach z danego przedmiotu, 

zebraniach z rodzicami i zapisuje w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel ma prawo 

postawić ostatecznie ocenę wyższą lub niższą od oceny przewidywanej. 

2. O przewidywanej dla ucznia rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej należy 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej. Informacja musi być 

potwierdzona pisemnie przez rodziców (prawnych opiekunów) w dokumentacji szkolnej. W 

przypadku braku kontaktu szkoły z rodzicami wychowawca obowiązany jest do pisemnego 

lub telefonicznego powiadomienia rodziców o przewidywanej ocenie. 

3.  Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z uwzględnieniem zasad 

sformułowanych w punktach 1 i 2 jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów postępowania 

odwoławczego.  

§ 97. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych. 

1. Uczeń ma prawo wnieść o dodatkowe sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności 

w formie egzaminu sprawdzającego w celu uzyskania wyższej niż przewidywana roczna 

ocena klasyfikacyjna. 

2. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 

nauczyciela zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień 

i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest 

równa ocenie, o którą się  ubiega lub od niej wyższa. 
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4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych;  

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych  ocen  pozytywnych (wyższych 

niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym –

konsultacji  indywidualnych.  

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego  terminu  poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.  

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel 

przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5. 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel 

przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.  

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7 dni przed  klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione 

poniżej jego oczekiwań.  

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie  z Przedmiotowymi  Zasadami  Oceniania,  zostaje  

dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy. 

10. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian 

został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.  

11. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny  proponowanej,  niezależnie  

od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

Rozdział 7 

Ocenianie zachowania ucznia 

§ 98. Szkolny system oceniania zachowania wspiera rozwój osobowości ucznia, 

pozwala na uzyskanie wiary w siebie, ukierunkowany jest na zachowania pozytywne oparte 

o uczciwość i tolerancję, sprzyja współpracy koleżeńskiej i przygotowuje do 

odpowiedzialnego, aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie, sprzyja tworzeniu 

poczucia własnej godności i szacunku dla innych oraz odpowiedzialności za swoją 

przyszłość.  

§ 99.1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
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4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2. 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. 

§ 100. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły 

podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre;  

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

§ 101. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.    

§ 102. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

1) ocenę zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem § 103. 

§ 103. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co 

najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

§ 104. Wychowawca klasy zapoznaje z warunkami, sposobem oraz kryteriami 

oceniania zachowania zgodnie z zapisem w § 81.   

§ 105. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem 

przepisów dotyczących postępowania odwoławczego.   

§ 106. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami, 

uczniami danej klasy oraz ocenianym uczniem.  

§ 107. Zasadniczy wpływ na ocenę zachowania mają: 

1) stosunek do nauki oraz rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań;  

2) frekwencja;  

3) takt i kultura w stosunkach z ludźmi, higiena osobista i wygląd zewnętrzny, stosunek do 

nałogów i uzależnień;  

4) postawa moralna i społeczna ucznia, sumienność i poczucie odpowiedzialności;,  

5) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 
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Rozdział 8 

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania w klasach IV-VIII 

§ 108. Ocena zachowania ucznia uwzględnia pozytywne i negatywne zachowania, co 

przekłada się na dodatnie i ujemne punkty: 

 

 

Kryteria wspomagające wychowawcę  

podczas wystawiania oceny zachowania ucznia 

Punkty 

przyznawane 

przez 

wychowawcę 

i nauczycieli oraz 

na wniosek osób 

upoważnionych 

Punkty przyznawane uczniowi na początku każdego semestru danego 

roku szkolnego. 

+50 

Noszenie stroju galowego podczas uroczystości i imprez określonych w 

Statucie Szkoły oraz estetyczny, schludny wygląd podczas innych 

uroczystości i wyjść do miejsc kultury – oceniane każdorazowo. 

+1 

Noszenie identyfikatora – wychowawca przyznaje uczniowi 1 punkt za 

każdy miesiąc w danym semestrze roku szkolnego – jeśli uczeń nie ma 

identyfikatora ponad 5 razy w miesiącu otrzymuje 0 punktów za dany 

miesiąc. 

od 0 do +1 

Poszerzanie zainteresowań, praca nad rozwojem swojej osobowości 

(koła zainteresowań, sport, hobby, nauka języków, zdobywanie nowych 

umiejętności w szkole) – na koniec semestru przyznają nauczyciele 

prowadzący koła zainteresowań lub wychowawca w imieniu 

prowadzących zajęcia 

+1 

Poszerzanie zainteresowań, praca nad rozwojem swojej osobowości 

(koła zainteresowań, sport, hobby, nauka języków, zdobywanie nowych 

umiejętności poza szkołą) – na koniec semestru przyznaje wychowawca 

na podstawie otrzymanych poświadczeń +1 pkt bez względu na liczbę 

zajęć. 

+1 

Czytelnictwo wg kryteriów wewnętrznych Regulaminu biblioteki – 

przyznaje nauczyciel biblioteki na koniec semestru. 

od -1 do +3 

Udział w szkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i 

zawodach sportowych – każdorazowo przyznaje nauczyciel 

odpowiedzialny za organizację konkursu.  

+1 

Udział w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, 

olimpiadach oraz zawodach sportowych –  każdorazowo przyznaje 

nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie ucznia do konkursu lub 

wychowawca w imieniu prowadzących zajęcia pozaszkolne na 

podstawie otrzymanych poświadczeń udziału w konkursach lub 

zawodach. 

+1 

Finaliści, laureaci i medaliści szkolnych konkursów przedmiotowych, 

artystycznych  i zawodów sportowych - każdorazowo przyznaje 

nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu. 

+2 

Finaliści, laureaci i medaliści pozaszkolnych konkursów  

przedmiotowych, artystycznych, olimpiad oraz zawodów  sportowych – 

każdorazowo przyznaje nauczyciel odpowiedzialny za przygotowanie 

+4 
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ucznia do konkursu lub wychowawca w imieniu prowadzących zajęcia 

pozaszkolne na podstawie otrzymanych poświadczeń sukcesów. 

Praca w Samorządzie Szkolnym – ocenia każdorazowo opiekun 

Samorządu Szkolnego. 

+1 

Działalność charytatywna, działania na rzecz społeczności lokalnej i 

środowiska – każdorazowo ocenia organizator akcji wg ustalonego 

kryterium. 

od +1 do +3 

Aktywne pełnienie obowiązków członka Samorządu Klasowego – 

ocenia wychowawca klasy na koniec semestru. 

od +1 do +2 

Odpowiedzialne wykonywanie powierzonych obowiązków –

każdorazowo ocenia nauczyciel,  z którym uczeń ustalał zadanie. 

od +1 do +2 

Pomoc koleżeńska w nauce – każdorazowo ocenia nauczyciel  

przedmiotu. 

+1 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia na poszczególnych 

przedmiotach – ocenia nauczyciel przedmiotu raz na semestr zgodnie z 

Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. 

od -1 do +1 

Kradzież – ocenia wychowawca każdorazowo. -20 

Zażywanie na terenie szkoły i poza nią substancji zagrażających życiu 

lub zdrowiu – każdorazowo wystawia wychowawca. 

-20 

Przemoc fizyczna i psychiczna – każdorazowo wystawia wychowawca. -20 

Wywołanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu 

i innych – każdorazowo wystawia wychowawca lub nauczyciel. 

od -1 do -5 

Fałszowanie dokumentów – każdorazowo wystawia wychowawca lub 

nauczyciel. 

-10 

Brak poszanowania mienia – każdorazowo wystawia wychowawca lub 

nauczyciel. 

-5 

Niekulturalne zachowanie wobec dorosłych lub rówieśników, używanie 

wulgarnego języka – każdorazowo wystawia wychowawca lub 

nauczyciel. 

od -1 do -3 

Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć – każdorazowo wystawia 

nauczyciel. 

-1 

Wyzywający, niestosowny wygląd – każdorazowo wystawia 

wychowawca lub nauczyciel. 

od -1 do -5 

Wagarowanie (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną) – 

każdorazowo wystawia wychowawca.  

-2 

Spóźnienia (za każde 5 nieusprawiedliwionych spóźnień) –  wystawia 

wychowawca. 

-2 

Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i regulaminów. od -1 do -2  

Naruszenie regulaminu lub statutu szkoły ujęte/nieujęte w niniejszym 

systemie a wymagające interwencji Policji, na uzasadniony wniosek 

nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora skutkuje naganną roczną 

oceną zachowania. 
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Rozdział 9 

Tryb i zasady ustalenia oceny zachowania 

§ 109.1. Zachowanie oceniane jest dwa razy w roku szkolnym: 

1) klasyfikowanie śródroczne; 

2) klasyfikowanie roczne. 

2. Ogólne zasady postępowania są zgodne ze statutem szkoły. 

3. Wychowawca, wystawiając ocenę, jest zobowiązany do uwzględnienia zapisów 

w dzienniku elektronicznym, opinii nauczycieli, oceny uczniów i samooceny ucznia. 

4. Wpisów punktacji zawartej w § 108 dokonuje wychowawca i inni nauczyciele 

szkoły. Uczeń ma prawo znać treść wpisu.  

5. Wnioski o wpis punktów zgłaszać mogą uczniowie, pracownicy administracji 

i obsługi, osoby spoza szkoły. 

6. Wpis ma charakter punktowo – opisowy. 

7. W sytuacjach wątpliwych wychowawca zasięga opinii klasy, Samorządu, pedagoga, 

psychologa szkolnego, Rady Pedagogicznej. Ustalona przez wychowawcę ocena jest 

ostateczna. 

8. Wystawiając ocenę zachowania, wychowawca ścisłe współpracuje z nauczycielami 

poszczególnych przedmiotów; nauczyciele mają stały kontakt z wychowawcą klasy. 

9. Na początku każdego semestru danego roku szkolnego uczeń otrzymuje 50 punktów 

dodatnich. 

10. Wychowawca wystawiając roczną ocenę zachowania, uwzględnia ocenę zachowania 

uzyskaną przez ucznia w semestrze I i semestrze II. 

11. Wychowawca klasy, wystawiając semestralną lub roczną ocenę zachowania ucznia, 

uwzględnia: 

1) samoocenę ucznia na podstawie przeprowadzonej ankiety; 

2) opinię nauczycieli poszczególnych przedmiotów;  

3) ocenę klasy;  

4) pochwały i uwagi; 

5) frekwencję ucznia; 

6) sumę uzyskanych punktów przyznawanych zgodnie z § 39 i poniższą skalą ocen: 
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a następnie ustala ostateczną ocenę zachowania ucznia śródroczną lub roczną. 

12. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) o proponowanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania są powiadamiani w formie ustnej i poprzez zapis w dzienniku 

elektronicznym na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 

pedagogicznej. 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do 

Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z trybem ustalania tej oceny zawartym w statucie szkoły. 

14. Szczegółowe warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania ustalają wychowawcy klasy. 

15. O przewidywanej dla ucznia nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. Informacja musi być 

potwierdzona przez rodziców (prawnych opiekunów) w dokumentacji szkolnej. W przypadku 

braku kontaktu szkoły z rodzicami wychowawca obowiązany jest do pisemnego lub 

telefonicznego powiadomienia rodziców o przewidywanej ocenie. Rozmowa telefoniczna 

powinna być zarejestrowana w zeszycie rozmów telefonicznych, potwierdzona podpisem 

wychowawcy i sekretarza szkoły.  

16. Dokumentację dotyczącą zachowania gromadzi wychowawca. Dostęp do niej mają 

rodzice (prawni opiekunowie), uczniowie oraz pracownicy pedagogiczni szkoły. 

17. Uczeń ma prawo wnieść pisemne odwołanie do wychowawcy od proponowanej 

rocznej oceny zachowania w celu jej ponownego rozpatrzenia przez zespół wychowawczy. 

18. O wyniku odwołania uczeń jest informowany przez wychowawcę po rozpatrzeniu 

przez zespół wychowawczy. 

§ 110. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej 

oceny zachowania 

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

Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z trybem ustalania tej oceny zawartym w statucie szkoły. 

Ocena z zachowania   Punkty 

wzorowe 90 pkt i więcej 

bardzo dobre 70 pkt – 89 pkt 

dobre 50 pkt – 69 pkt 

poprawne 40 pkt – 49 pkt 

nieodpowiednie 39 pkt – 21 pkt 

naganne      20 pkt i mniej 
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2. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie 

później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Dyrektor szkoły, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z trybem ustalania tej oceny, zawartym w statucie 

szkoły, powołuje komisję, która dokonuje analizy zastrzeżeń. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły lub Wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) nauczyciel świetlicy; 

5) pedagog szkolny; 

6) psycholog szkolny 

5. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania, 

zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

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

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

Rozdział 10  

Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i ósmoklasisty 

§ 111. Egzamin klasyfikacyjny.  

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych 

ucznia  z powodu określonej w ust. 1 absencji. 
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3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie-

usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, 

gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej 

nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku 

zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub 

nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu 

kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie 

przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania 

fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie 

ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

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

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien 

mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza 

nauczyciel danych  zajęć  edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły 

nauczyciela takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły,  

który zezwolił na spełnianie  przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku  nauki  poza  

szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły –  jako 

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 



Statut Szkoły Podstawowej Nr 6  
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie 

68 

 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa 

w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  

ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15. 

§ 112. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.  

 

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

Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej  

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności  ucznia, 

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

edukacyjnych.  

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez Dyrektora 

komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej 

wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący  komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt  3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

Dyrektor szkoły powołuje  nnego nauczyciela  prowadzącego  takie  same zajęcia edukacyjne, 

z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z 

Dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczn ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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7.  Ocena ustalona przez komisję  jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej  rocznej 

oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin  

sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9.  Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

o którym mowa w pkt  2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym  terminie, wyznaczonym  przez  Dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem 

i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

11. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.  

§ 113.  Egzamin poprawkowy.   

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną 

z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy.  

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

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego 

z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego 

przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący  komisji; 

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek   

komisji.  
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8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor szkoły najpóźniej 

na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego 

nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

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

W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

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

przez komisję. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.  

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

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

przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę. 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od 

dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły 

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna.  

§ 114. Egzamin ósmoklasisty 

11..  Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy 

egzamin zewnętrzny. 

22..  Egzamin obejmuje  wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu 

do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach 

edukacyjnych tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych 

przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii. 

33..  Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia 

szkoły podstawowej. 
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44..  Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole jako 

obowiązkowego. 

55..  Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach. 

66..   Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego 

języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi 

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

egzamin pisemną  deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do 

drugiej części egzaminu. 

77..  Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego 

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części 

egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego 

wyniku. 

88..  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie 

niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, 

przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 

Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca 

sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

99..  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu 

w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

1100..  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

1111..  Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin. 

1122..  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię Dyrektorowi szkoły, 

w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

1133..  Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie 

zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

1144..  Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub 

danej części egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał daną część egzaminu przystępuje 

do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 

egzaminu w szkole, której jest uczniem. 

1155..  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym 

terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę 

szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 
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1166..  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie 

przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek 

Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej 

części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) ucznia. 

1177..  W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu  z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się 

odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”. 

1188..  Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

1199..  Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb 

uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

§ 115. Wyniki egzaminu  

11..  Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, 

powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na 

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

22..  Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

33..  Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej 

44..   Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona 

i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) 

do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

55..  Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu  nie 

odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

66..  Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 114 

ust. 14 – do dnia 31 sierpnia danego roku. 

77..  Zaświadczenie o wynikach egzaminu Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom). 

Rozdział 11   

Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 116. Promowanie uczniów na I etapie edukacyjnym 

11..  Uczeń klasy I-III  szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym 

promocję do klasy programowo wyższej. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=1#P1A6
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22..  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. 

33..  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. 

§ 117. Promowanie uczniów na II etapie edukacyjnym 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonym 

w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od 

stopnia niedostateczny z zastrzeżeniem § 103. 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

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

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania 

realizowane w klasie programowo wyższej. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr promocji tego 

typu.  

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana 

tej oceny na ocenę końcową celującą. 

§ 118. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

11..  Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, 

uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory 

świadectw określają odrębne przepisy. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-10-2017&qplikid=1#P1A6
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22..  Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji 

z wyróżnieniem. 

33..  Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

44..  Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia 

szkoły. 

55..  Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się na 

świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano 

klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

66..  Uczeń, który przystąpił do egzaminu, otrzymuje zaświadczenie. 

77..  Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

88..  Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

99..  Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania 

1100..  Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 

szkoły oraz zaświadczeń.  

1111..  Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

1122..  Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez 

skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem 

czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza 

się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis Dyrektora szkoły lub 

upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

1133..  Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, 

i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa, podlegają wymianie.  

1144..  W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub 

absolwent może wystąpić odpowiednio  do Dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora 

oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

1155..  Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie 

opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 

przez Dyrektora szkoły. 
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1166..  Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości 

równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi 

się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora szkoły. 

1177..  Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

1188..  Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, 

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego. 

 

DZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 119. Sprawy nie uregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i 

dotyczące tych spraw odrębne przepisy. 

§ 120. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:  

1) Dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3)  Rady Rodziców; 

4)  organu prowadzącego szkołę; 

5)  oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

22..  Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

§ 121. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach 

nieujętych w statucie. 

§ 122. Statut szkoły wchodzi w życie w dniu 23.11.2017r. 

§ 123. Traci moc prawną Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Olsztynie z dnia 

21.09.2015 roku   

   


