
 
 
 
 

 
 

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
w Wielkim Klinczu 

ul. Szkolna 22 
 
 
 

 
 
 
Spis treści 
 
 ROZDZIAŁ I ................................................................ Postanowienia ogólne  

ROZDZIAŁ II ........................................... Organy szkoły i ich kompetencje  
ROZDZIAŁ III ............................................................. Cele i zadania szkoły 
ROZDZIAŁ IV ........ Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
ROZDZIAŁ V .................................................... Organizacja pracy w szkole 
ROZDZIAŁ VI ....................................................................... Bezpieczeństwo  
ROZDZIAŁ VII .................................. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
ROZDZIAŁ VIII ....................................................... Postanowienia końcowe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
Podstawa prawna: 
 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.), 
4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 

20 listopada 1989 r.(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami), 
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz. U.Nr 100, poz. 908), 
6. ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - 

podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649), 
7. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356), 
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. z 30 sierpnia2012 r., poz. 977, ze zm.), 

9. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowejz dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843 ze zm. z dnia 25.08.2017.,poz.1651) 

10. RozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1534), 

11. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646), 

12. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 lipca  015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113 ze zm. 28.08.2017r., 
poz.1652), 

13. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578), 

14. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r. ,poz.1656), 

15. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r. ,poz.1656), 

16. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2017, poz. 1616), 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia1992 r. w sprawie warunków 
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 
36, poz. 155 ze zm.), 
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18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. 
nr 6, poz. 69 ze zm.), 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r.,poz. 532 ze zm. z 28.08.2017r. ), 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ I  
 

Postanowienia ogólne 
 
 

§ 1 
 
 

1. Szkoła Podstawowa w Wielkim Klinczu wchodzi w skład Zespołu Kształcenia 
a) Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim 

Klinczu; 
b) Szkoła ma siedzibę w Wielkim Klinczu, kod 83-423, przy ul. Szkolnej 22. 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kościerzyna. 
3. Szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Gdańsku, zgodnie z ustawą 

Prawo Oświatowe i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 
 

§ 2 
 

1. Rejon Szkoły Podstawowej w Wielkim Klinczu obejmuje miejscowości:Wielki Klincz, Mały 
Klincz – część na południe od drogi krajowej nr 221, Zielenin, Puc, Będominek, Kula Młyn, 
Dąbrówka 

 
§ 3 

 
1. Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
2. Szkoła może realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 
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§ 4 
 

1. Szkoła jest szkołą publiczną, posiadającą własny program wychowawczo-profilaktyczny. 
2. Cykl kształcenia jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji 

w szkołach publicznych. 
 

§ 5 
 
1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane w ustawie Prawo Oświatowe dla szkół  

publicznych, to jest: 
a) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie 

nauczania dla publicznych szkół podstawowych – posiadających kwalifikacje określone dla 
nauczycieli szkół publicznych, 

b) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, 

c) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny 
wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły 
publicznej danego typu, 

d) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 
zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, 

e) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania obowiązującą szkoły publiczne.  
3. Nauczanie i wychowanie w Szkole Podstawowej w Wielkim Klinczu ma na celu pełny rozwój 

ucznia, w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej. 
 

§ 6 
 

1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 
a) szkolny zestaw programów nauczania; 
b) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą 
 spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. 

 
§ 7 

 
1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

a) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,  
b) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 
c) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej, 
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ROZDZIAŁ II 

 
 Organy szkoły i ich kompetencje 

 
§ 8 

 
1. Organami Szkoły są: 

a) Dyrektor Szkoły, 
b) Rada Pedagogiczna, 
c) Rada Rodziców, 
d) Samorząd Uczniowski. 
 

Dyrektor Szkoły 
 

§ 9 
 

1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest 
odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie jakości 
pracy, a w szczególności:  
a) kieruje procesem dydaktycznym szkoły, uwzględniającym warunki ustawowe dotyczące szkół 

niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej,  
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w Szkole, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, 
c) sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami i stwarza im warunki integralnego 

i harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  
d) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, wychowankom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 
e) odpowiada za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,  
f) tworzy i przedstawia Radzie Pedagogicznej Plan Pracy Szkoły i arkusz organizacyjny szkoły 

i przedszkola w kolejnym roku szkolnym, 
g) ustala procedurę i harmonogram kwalifikacji kandydatów do Szkoły i Przedszkola, 
h) przyjmuje i skreśla uczniów z listy uczniów, zgodnie z zasadami zapisanymi w statucie, 
i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku 

szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą, 
j) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu na koniec oddziału klasy ósmej 

i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w szkole, 
k) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia; 
l) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 
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m) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 
niebędących nauczycielami 

n) za zgodą organu prowadzącego szkołę, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa 
oświatowego, powołuje się wicedyrektora. Nauczyciele, którym powierzono funkcje 
kierownicze w szkole, poza obowiązkami nauczyciela, wykonują określone zadania związane 
ze sprawowaną funkcją. 

o) w ramach swoich kompetencji, określa zakres obowiązków nauczycieli pełniących funkcje 
kierownicze w szkole. 

p) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając charakter 
i zadania statutowe szkoły oraz ustala zasady ich wynagradzania, 

q) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej  
r) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 
s) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organy 

Szkoły,  
t) wspiera doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

uwzględniając zadania statutowe szkoły, 
u) udziela zgody na autorski program nauczania oraz realizację indywidualnego programu lub 

toku nauki, 
v) dysponuje środkami określonymi w plamie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, odpowiada za budżet i majątek Szkoły,  
w) odpowiada za dokumentację Szkoły, 
x) realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły, wynikające 

z przepisów ustawy Prawo oświatowe i przepisów szczególnych,  
y) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów 

szkoły. 
 
 
 
 

Rada Pedagogiczna 
 

§ 10 
 

1. Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej są członkami Rady Pedagogicznej Zespołu 
Kształcenia w Wielkim Klinczu. 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 
3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor. 
4. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora 

Szkoły regulaminu. 
5. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem szkolnym. 
6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
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7. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków, a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw – 
głos decydujący należy do Dyrektora Szkoły.  

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:  
a) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,  
b) zatwierdzanie planu pracy Szkoły przedkładanego przez Dyrektora,  
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo Oświatowe,  
d) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania indywidualnego toku lub programu nauczania,  
e) podejmowanie uchwał o obniżeniu zakresu wymagań do podstawy programowej,  
f) uchwalanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania uczniów,  
g) ustalanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli, 
h) przygotowanie programu wychowawczego szkoły, 
i) przygotowanie Regulaminu Szkoły , 
j) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 

9. Inicjatorem zebrań mogą być: 
a) dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, 
b) organ prowadzący szkołę, 
c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 
d) nauczyciele w liczbie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej /na pisemny wniosek/, 

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
a) organizację pracy szkoły na każdy rok szkolny, 
b) programy autorskie i programy nauczania, 
c) przedstawia opinię dyrektorowi szkoły o kandydatach na stanowiska wicedyrektora szkoły 

11. Rada Pedagogiczna wnioskuje o zmiany w statucie szkoły. 
12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z pełnionej funkcji. 
13. Członek Rady Pedagogicznej ma prawo postawić wniosek o uzupełnienie protokołu, jeżeli ma 

zastrzeżenia co do jego całości lub części. W przypadku, jeśli jego wniosek nie uzyska poparcia 
większości członków Rady Pedagogicznej, może zażądać odnotowania swojego stanowiska 
w protokole. 

14. Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek: 
a) brać czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach w zespołach, do których został 

powołany, 
b) wykonywać uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami nawet 

wtedy, jeżeli zgłosił swoje zastrzeżenia do ich treści, 
c) składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań, 
d) przestrzegać tajemnicy Rady Pedagogicznej, 
e) współtworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej, 
f) przestrzegać wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły. 

15. Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, niezgodnej 
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z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ 
prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad szkołą jest ostateczna. 

16. Decyzje Rady Pedagogicznej zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością 
głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 
 

Rada Rodziców 
 

§ 11 
 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, którą tworzą wszyscy rodzice uczniów Szkoły Podstawowej, 
reprezentowani przez wybranych przez siebie przedstawicieli.  

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 
3. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem oraz innymi organami szkoły. 
4. Rada Rodziców przedstawia opinie i propozycje w sprawach dotyczących szkoły. 
5. Na wniosek Dyrektora, Rada Rodziców gromadzi opinie ogółu rodziców w kwestiach wskazanych 

przez niego i przedstawia mu je. 
6. Rada Rodziców może wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, 

z wyjątkiem nauczyciela stażysty;  
7. Rada Rodziców deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły; 
8. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe, służące wspieraniu działalności statutowej 

Szkoły oraz służące organizowaniu pomocy potrzebującym jej uczniom.  
9. Rada Rodziców wspiera współdziałanie rodziców ze szkołą oraz działalność statutową Szkoły. 
 
 

§ 12 
 

1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 
a) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora; 
b) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 
c) opiniuje pracę 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; 

d) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, 
gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 
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Samorząd Uczniowski 
 

§ 13 
 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. 
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu. 
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami całej społeczności uczniowskiej. 
4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów, jednakże plan działania 

Samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji. 
5. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 
6. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja 

działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie 
poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób 
organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym 
dokumentem.  

7. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły propozycje, wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach szkoły, a szczególnie dotyczące:  

a) działalności dydaktyczno-wychowawczej,  
b) organizacji szkoły,  
c) realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów. 
8. Samorząd uczniowski zapoznaje się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami 

edukacyjnymi na poszczególne stopnie szkolne, 
9. Samorząd Uczniowski wybiera nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego poprzez głosowanie w referendum. 
 

§ 14 
 

1. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:  
a) uczniowie znali program nauczania i wychowania, swoje prawa oraz stawiane im wymagania, 
b) uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu, 
c) organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwej proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 
d) uczniowie mieli możliwość rozwijania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, 

formacyjnej i innej, 
e) uczniowie dbali o mienie szkoły. 
 

Stowarzyszenia i organizacje 
 

§ 15 
 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży 
albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
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szkoły. 
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor szkoły, 

po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Pedagogicznej. 

3. Działalność nauczycielskich związków zawodowych na terenie szkoły określa Ustawa o związkach 
zawodowych. 

 
Zasady współpracy organów Szkoły 

 oraz rozwiązywanie sporów między nimi 
 

§ 16 
 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 
kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane 
są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji 
konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 
kompetencji organu uprawnionego. 

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

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz 
uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał 
umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją 
reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej 
na jej posiedzeniu. 

 
§ 17 

 
1. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 
2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci. 
3. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez 

wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 
4. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady 

postępowania: 
a) konflikt dyrektor - rada pedagogiczna: spory pomiędzy dyrektorem a radą pedagogiczną 

rozstrzygane są na zebraniach rady pedagogicznej. W przypadku dużej rangi 
konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły można zwrócić się o pomoc 
w rozstrzygnięciu do mediatora. 
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b) konflikt dyrektor – rada rodziców: spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane 
są na zebraniach zarządu rady rodziców z udziałem dyrektora. W przypadku niezadowalającego 
rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu 
prowadzącego. 

c) konflikt dyrektor - samorząd uczniowski: spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem 
uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez samorząd przedstawicielami 
a dyrektorem szkoły, w obecności opiekuna samorządu. 

d) konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski: spory pomiędzy radą pedagogiczną, 
a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem 
wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli samorządu uczniowskiego 
oraz dyrektora. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
Cele i zadania szkoły 

 
 

§ 18 
 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające 
program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze 
wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym 
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 
i rodziców.  

§ 19 
 

1. Szkoła dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności: 
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania nauki na dalszych 

etapach kształcenia, 
b) uwzględnia zasady oceniania zgodne z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, (Wewnątrzszkolne 
Zasady Oceniania). Szczegółowe zasady sposobu zapisu oraz zakresu, terminu poprawy 
sprawdzianów, kartkówek oraz prac klasowych zawierają przedmiotowe zasady oceniania, 

c) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 
d) kształtuje środowisko wychowawcze w oparciu o program wychowawczo- profilaktyczny 

szkoły, 
e) sprawuje opiekę nad uczniami, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, 
f) wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw 
międzylekcyjnych, a także podczas zajęć pozaszkolnych (np. wycieczki, wyjścia do kina, 
teatru, muzeum), 

g) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i religijnej, 
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h) organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, a także z różnego 
rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców, 

i) prowadzi formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 
i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, 

j) organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, 
rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans, 

k) szkoła współpracuje z rodzicami, podmiotami lub osobami sprawującymi pieczę zastępczą 
w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, 

l) szkoła podejmuje działalność integrującą życie społeczne mieszkańców i stanowi centrum 
kulturotwórcze. 

  
§ 20 

 
Cele i zadania Szkoły są realizowane w następujący sposób: 
1. W szkole odbywają się lekcje religii lub etyki – jeżeli jest takie zapotrzebowanie ze strony uczniów 

oraz ich rodziców, 
2. Szkoła prowadzi zajęcia języka kaszubskiego na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN  

w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym, 

3. Uczeń zapisuje się na język kaszubski na początku każdego etapu edukacyjnego (w klasie pierwszej 
i czwartej). Po zapisaniu się nauka języka jest przedmiotem obowiązkowym. 

4. Szkoła organizuje pomoc psychologiczną i pedagogiczną zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie, 

5. Szkoła dostosowuje warunki pracy do możliwości ruchowych uczniów niepełnosprawnych w miarę 
posiadanych możliwości, 

6. W szkole opracowywane są Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne dla uczniów 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez: 
a) organizowanie zajęć kół przedmiotowych, kół zainteresowań oraz zajęć sportowych, 
b) pracę w organizacjach uczniowskich, 
c) udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach i imprezach 

organizowanych na terenie szkoły i poza nią, 
d) szczegółowe informacje o realizacji tych celów i zadań w danym roku szkolnym zawarte 

są w corocznym planie pracy szkoły- kalendarium pracy szkoły. 
 

§ 21 
 

Szkoła wykonuje swe zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, 
z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w następujący sposób: 
1. W czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i przerw śródlekcyjnych 

nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w nich uczestniczących, 
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2. Obowiązkiem nauczyciela jest zgłoszenie każdego wypadku ucznia dyrektorowi szkoły oraz 
powiadomienie rodziców bądź opiekunów prawnych, zawiadomienie pielęgniarki bądź wezwanie 
karetki pogotowia; o stwierdzonym wypadku powiadomiony zostaje społeczny inspektor pracy, 

3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek 
organizowanych przez szkołę określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków  i sposobu organizowania przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, 

4. Zasady organizacyjno - porządkowe pełnienia dyżurów w szkole określa regulamin pełnienia 
dyżurów przez nauczycieli. 

 
 
 
 
 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 
 
 

§ 22 
 
 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę 
rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego 
zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 
a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 
c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 
d) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami 
kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo 
za granicą), 

e) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 
przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 
zezwoleniu, 

f) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do klas I-III opieki w drodze do szkoły i w czasie jego 
powrotu, 

g) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka 
ze szkoły, 

h) regularnego kontrolowania e-dziennika. 
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§ 23 
 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna 
jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do: 
a) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 
b) porad pedagoga szkolnego, 
c) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 
d) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 
e) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami 

(dyżury pedagogiczne, zebrania). 
2.   Do obowiązków rodziców należy: 

a) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 
b) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 
c) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją 

i innymi przejawami patologii społecznej. 
3.  Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin 

Rady Rodziców. 
 
 
 

 
ROZDZIAŁ IV  

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 24 

 
1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor. 
2. Wszelkie formy świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole są bezpłatne, 

a udział uczniów w zajęciach odbywających się w ramach jej realizacji – dobrowolny.  
3. Pomoc psychologiczno– pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 
a) z niepełnosprawności 
b) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 
c) ze specyficznych trudności w uczeniu się 
d) z zaburzeń komunikacji językowej 
e) z choroby przewlekłej 
f) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 
g) z niepowodzeń edukacyjnych 
h) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi 
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i) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

j) ze szczególnych uzdolnień 
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

a) diagnozowaniu środowiska ucznia, 
b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia, 
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych, 
d) wspieraniu ucznia wybitnie uzdolnionego, 
e) opracowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych 

dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub odpowiednio o charakterze 
resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców, 
g) wspieraniu uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia i planowania kariery 

zawodowej, 
h) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
i) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 
efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów. 

6. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 
wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi. 

7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
a) rodzicami uczniów 
b) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 
c) placówkami doskonalenia nauczycieli 
d) innymi szkołami i placówkami 
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 
8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia 
b) rodziców ucznia 
c) dyrektora szkoły 
d) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem 
e) pielęgniarki szkolnej 
f) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 
g) pomocy nauczyciela 
h) pracownika socjalnego GOPS 
i) asystenta rodziny 
j) kuratora sądowego. 
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9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obligatoryjnie objęty jest 
pomocą psychologiczno- pedagogiczną (po przedłożeniu orzeczenia w szkole). 

 
 

Zasady organizacji pomocy 
 

§ 25 
 

Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 
a) Dyrektor powołuje Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w skład którego 

wchodzą specjaliści oraz wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia, 
b) Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą 

psychologiczno– pedagogiczną oraz o terminie posiedzeń zespołu, 
c) Planowanie i koordynacja pomocy udzielanej uczniowi oraz jej formy, okres udzielania  

i wymiar odbywa się z udziałem wychowawcy i pozostałych członków zespołu, 
d) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do zadań 

zespołu  należy opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz 
określenie form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, okresu ich udzielania 
i wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Dyrektor szkoły informuje 
pisemnie rodziców /opiekunów prawnych ucznia o ustalonych dla ucznia formach oraz okresie 
udzielania pomocy i wymiarze godzin, 

e) W przypadku, gdy problem ucznia wiążę się tylko z jedną sferą jego funkcjonowania,  
a udzielenie pomocy nie wymaga zaangażowania wszystkich nauczycieli i specjalistów, zasady 
udzielania wsparcia dziecku ustala wychowawca w porozumieniu z pedagogiem 
i nauczycielem  wybranego przedmiotu, 

f) Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację, 
m.in. w formie dzienników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.  

g) Informacje o dostosowaniach dla dzieci z orzeczeniami i opiniami są przechowywane w teczce 
wychowawcy i nauczyciela wspomagającego. 

 
 

Formy udzielania pomocy 
 

§ 26 
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie: 

a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 
b) zajęć specjalistycznych (korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym), 
c) zajęć zorientowanych na wybór kierunku kształcenia i zawodu, 
d) warsztatów, porad i konsultacji, 
e) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. 

2. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana  
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
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Zajęcia rozwijające i wspomagające 

 
 

§ 27 
 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
prowadzi  się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. 

2. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, 
w  szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy  programowej 
kształcenia ogólnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. 

3. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników wynosi do 5.  

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 
 komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4. 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba 
uczestników zajęć wynosi do 10.  

6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne 
prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju 
prowadzonych  zajęć. 

 
 

 
§ 28 

 
Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu 
zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikającychz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia 
ucznia daną formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
 
 

§ 29 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie: 
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
b) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
c) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia; 
d) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;  
e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

2. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 
prowadzącym zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania. 
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§ 30 
 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni 
publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego.  

2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 
 

 
 

Nauczanie indywidualne 
 

 
§ 31 

 
1. Uczniom którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje 

się indywidualnym nauczaniem  
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) 

i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno 
–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie 
w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 
realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów w miejscu 
pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 

4. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, 
dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. 

5. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może zezwolić 
na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia 
ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są 
realizowane.  

6. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 
indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej. 

7. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi: 
a) dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin; 
b) dla uczniów klas IV –VIII SP - od 8 do 12 godzin; 

8. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia 
uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego 
rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte 
w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu szkoły.  
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Działania nauczycieli i specjalistów 
 
 

§ 32 
 

1.  Nauczyciele i specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

2.  Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności:  
a) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie 

u uczniów szczególnych uzdolnień lub trudności w uczeniu się, w tym w klasach I – III szkoły 
podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się 

b) w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – doradztwo edukacyjno – zawodowe. 
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, nauczyciel 
lub  specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem 
i informują o tym niezwłocznie wychowawcę klasy.  

4.  Specjaliści i nauczyciele dokumentują udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi 
w swoich dziennikach zajęć.  

5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 
 oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 
 
 

Zadania wychowawców 
 
 

§ 33 
 

Do zadań wychowawców klas w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
w szczególności należy:  
1. diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 
2. ustalenie formy pomocy dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia albo opinii /we współpracy 

z pedagogiem i psychologiem szkolnym/, 
3. współpraca z nauczycielami przedmiotów, w których opanowaniu uczeń ma trudności, 
4. współpraca z rodzicami uczniów, którym udzielana jest pomoc, 
5. czuwanie nad przestrzeganiem zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz ustaleń 

zespołu. 
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Zadania i obowiązki nauczycieli oraz pedagoga szkolnego 
 
 

§ 34 
 

Zadania i obowiązki nauczycieli, pedagoga/psychologa szkolnego w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej:  

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia, 
2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów i wspierania rozwoju 

uczniów, 
3. Udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych 

potrzeb, 
4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
6. Udział w koordynowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, 
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień uczniów, 
8. Rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 
9. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki, z udziałem rodziców i wychowawców, 
10. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej, 
11. Prowadzenie dokumentacji pracy. 

 
 

 
Zadania Dyrektora Szkoły 

 
 

§ 35 
 

1.  Dyrektor szkoły na podstawie propozycji wychowawcy klasy ustala dla ucznia formy, sposoby 
i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 
poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem 
godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. 

2.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez 
dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane 
w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym 

3. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 
dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 
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4. Dyrektor szkoły zatwierdza indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, o którym mowa 
w § 37 

 
Indywidualny Program Edukacyjno– Terapeutyczny 

 
 

§ 36 
 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 
indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte  
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej 
„programem”.  

2.  Program określa: 
1) zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego lub wymagań 

wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości  psychofizycznych ucznia, 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub 
uczniem: 

a) niepełnosprawnym - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym 
b) niedostosowanym społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym 
c) zagrożonym niedostosowaniem społecznym - zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym, 
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar 

godzin,  w których poszczególne formy będą realizowane, 
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i  młodzieży, 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
dziecka lub ucznia, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji zadań. 

3.  Program opracowuje zespół, który tworzą wszyscy nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia. 
Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, a w szczególnych przypadkach inna osoba 
wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

4.  Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia we współpracy – z zależności od potrzeb – z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 
 poradnią specjalistyczną.  

5.  Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

6.  Program opracowuje się terminie: 
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1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku roku 
 szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole, albo 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo  
3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku 

gdy  dziecko lub uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne lub naukę w szkole. 
7.  Zespół dokonuje dwa razy w ciągu roku szkolnego okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

 funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej  udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 

8.   Inne spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, zwołuje je osoba koordynująca pracę zespołu. 
9.  Wychowawca klasy o planowanych terminach zebrań zespołu, o których mowa w ust. 9 i 10, 

informuje dyrektora szkoły co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem. 
10. Dyrektor szkoły, o planowanych terminach zebrań zespołu, informuje rodziców dziecka lub ucznia 

 co najmniej tydzień przed planowanym terminem. 
11. Praca zespołu jest dokumentowana. Za dokumentację odpowiada osoba koordynująca pracę 

zespołu.  
12.  W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

a) rodzice dziecka lub ucznia 
b) na wniosek dyrektora – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela  
c) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
13.  Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 

spotkaniu zespołu. 
14. W opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 7 mogą 

uczestniczyć rodzice ucznia. 
15.  Rodzice ucznia, na ich wniosek, otrzymują kopię programu.  
 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Organizacja pracy w szkole 
 

§ 37 
 
1.  Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno– wychowawczych, przerw półrocznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu 

Uczniowskiego ustala dni wolne od zajęć dydaktycznych dla szkoły podstawowej. 
 

§ 38 
 

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
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 organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ 
 prowadzący szkołę, po zaopiniowaniu przez związki zawodowe funkcjonujące w szkole oraz organ 
 sprawujący nadzór nad szkołą. 

2.  W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą 
stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę 
godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych 
finansowanych przez organ prowadzący szkołę. 

 
§ 39 

 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w ciągu roku 

szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.  
2. Maksymalną liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący szkołę na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej . 
 

§ 40 
 

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej w Wielkim Klinczu: 
1.  Do klas I Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci: 

a) z obwodu szkoły,  
b) spoza obwodu szkoły, po złożeniu przez rodziców /prawnych opiekunów podania do dyrektora 

 szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 
c) spoza gminy Kościerzyna, jeśli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę. 

2.   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w Szkole Podstawowej może rozpocząć 
dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli  
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

1.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

2.  W oddziałach klas I-III uczy się nie więcej niż 25 osób. 
3.  Jeżeli dany oddział I-III zostanie zwiększony w ciągu roku szkolnego ze względu na przyjęcie 

z urzędu ucznia z obwodu szkoły, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, po poinformowaniu 
stosownych organów. 

4.  Za zgodą organu prowadzącego dyrektor może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów 
w oddziale, ponad liczbę określoną w ustawie, jednak nie więcej niż o dwóch uczniów. 

5.  Oddział o zwiększonej, zgodnie z ust. 4, liczbie uczniów, może funkcjonować w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

6.  Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 uczniów, przy czym wśród nich 
znajduję się nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 
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7.  Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub przedszkole w oddziale integracyjnym może znaleźć się 
więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska 
w ciągu roku szkolnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawność. 

8. Doboru uczniów i dzieci do oddziałów integracyjnych dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich 
rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów. 

9. Rekrutacja uczniów do oddziałów sportowych i usportowionych odbywa się po przedłożeniu przez 
kandydatów:  
a) zgody rodziców,  
b) orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  

13. Ubiegający się o przyjęcie do takiej klasy powinien uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności 
fizycznej. Jeżeli kandydatów spełniających powyższe warunki jest więcej niż miejsc, szkoła 
rozpoczyna postępowanie rekrutacyjne. 

14. Listę przyjętych uczniów tworzy powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna, według 
ustalonych kryteriów, zgodnie z limitem miejsc. 

15. Lista przyjętych uczniów zostanie wywieszona w szkole w terminie przewidzianym przez władze 
oświatowe. 

16.  Rodzice kandydata mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 
Odwołania należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia listy. 

 
§ 41 

 
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego 
arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas realizujących edukację wczesnoszkolną I-III określa procentowy 
czas pracy na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, 
przestrzegając tygodniowego podziału czasu. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych jest udostępniony nauczycielom w pokoju nauczycielskim. 
 

§ 42 
 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone  
w systemie klasowo - lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, począwszy od II etapu edukacyjnego. 
3. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, mogą też odbywać się poza 

szkołą. 
4. W szkole funkcjonuje elektroniczna postać dziennika, z wyjątkiem zajęć dodatkowych, które 

dokumentowane są w formie papierowej. 
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§ 43 
 

Dyrektor uwzględniając warunki nauki i bezpieczeństwa, za zgodą organu prowadzącego, ustala podział 
oddziałów na grupy na zajęciach z informatyki, językach obcych oraz warunki podziału i łączenia klas 
na lekcjach wychowania fizycznego. 
 

§ 44 
 
1.  Szkoła może organizować koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe prowadzone poza 

systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i między 
klasowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów. 

2.  Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych 
finansowanych z budżetu szkoły nie powinna być niższa niż 10 uczniów (o ile specyfika zajęć nie 
wymaga inaczej). 

3.  Liczba uczestników gimnastyki korekcyjnej powinna liczyć od 5 do 10 osób. 
4.  Liczba uczestników zajęć wyrównawczych w szkole podstawowej i gimnazjum powinna liczyć  

od 4 do 12 uczniów. 
5.  Harmonogram zajęć dodatkowych (kół, zajęć wyrównawczych itp.) określany jest na każdy rok 

szkolny w rocznym planie pracy szkoły. 
6.  Zasady organizowania wycieczek i opieki nad uczniami w czasie ich trwania określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz regulamin wycieczek szkolnych.  

 
§ 45 

 
1.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o niezdolności 
 uczestniczenia w zajęciach. 

2.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania  
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Tryb oraz forma uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego określone zostały 
w regulaminie uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  
lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 
 

§ 46 
 
1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) służy wspieraniu uczniów w poznaniu 

własnych predyspozycji zawodowych, osobowości, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań. Główne 
zadania systemu to: 
a) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich 

rodzicom (prawnym opiekunom); 
b) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego 

planowania kariery; 
c) koordynowanie działań informacyjno-doradczych szkoły; 
d) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu; 
e) organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie 

dobrych wzorców/; 
f) organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń 

pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/, 
g) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania 

pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia; 
h) wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań 

szkoleniowo- informacyjnych; 
2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje zadania we współpracy z instytucjami 

wspierającymi, w szczególności z: 
a) kuratorium oświaty, 
b) urzędem pracy, 
c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej, 
d) poradnia psychologiczno-pedagogiczną, 
e) komendą OHP oraz innymi. 

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania 
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, 
a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy 
wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 
a) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych 

i ósmych; 
b) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego z doradcą zawodowym w klasach gimnazjalnych; 
c) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 
d) spotkań z rodzicami; 
e)  indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,  
f)  udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych; 
g) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego. 
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Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 
 

§ 47 
 

1. Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektora i zatrudnia nauczycieli na stanowiskach pedagogicznych, 
pedagoga oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników wymienionych w ust.1. określają 
odrębne przepisy. 

 
§ 48 

 
1. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów i wychowanków, 

dawanie im dobrego przykładu w szkole i poza nią. 
2.  Nauczyciel Szkoły w szczególności:  

a) realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie 
z charakterem Szkoły określonym w Statucie,  

b) wspiera każdego ucznia i wychowanka w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju,  
c) ma prawo do prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo oświatowe i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora. 
d) czuwa nad rozwojem sfery moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej 
e) wspiera ucznia w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej, kształci poczucie szacunku 

wobec symboli narodowych. 

 
§ 49 

 
Realizując zadania statutowe Szkoły nauczyciel:  
1. czuwa nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i doborem właściwych 

metod pracy,  
2. wybiera w sposób przemyślany, uwzględniający potrzeby uczniów i jakość edukacyjną, program 

nauczania, 
3. współtworzy przyjazną atmosferę pracy, 
4. włącza się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem,  
5. dba o jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,  
6. bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, wychowawczych i innych 

powołanych w związku z potrzebami szkoły 
7. dba o powierzone pomoce dydaktyczne oraz sprzęt szkolny i ponosi za nie odpowiedzialność 
8. systematyczne wypełnia dokumentację szkolną. 
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§ 50 
 

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe poszerzanie 
wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. 

2.  Nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy, biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Szkoły. 
 

Wychowawca 
 

§ 51 
 

1.  Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami powierzonej mu klasy, grupy lub 
oddziału, a w szczególności: 
a) tworzy warunki wspomagające rozwój indywidualny każdego ucznia, stwarza warunki 

ułatwiające proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 
b) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów, 
c) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej /w przypadku spraw dużej wagi 
 wspiera się pomocą pedagoga, wicedyrektorów/ 

d) informuje rodziców uczniów /ich opiekunów prawnych o osiągnięciach, postępach w 
zachowaniu dzieci. 

e) dba o włączanie wychowanków w wydarzenia, ważne dla kraju, rozwijające poczucie godności 
 narodowej. 

2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca 
 opiekował się oddziałem przez okres nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych. 

3.  Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań,: 
a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, dążąc do poznania warunków jego życia, 

zainteresowań i potrzeb. W razie konieczności udziela pomocy, 
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

• różne formy życia zespołowego integrujące klasę: spotkania pozalekcyjne, wspólne 
uczestnictwo w  zabawach i imprezach kulturalnych, wycieczki, opiekę nad salami 
lekcyjnymi i inne prace na rzecz  szkoły i środowiska, 

• treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy w oparciu 
o plan pracy  szkoły oraz program wychowawczy i profilaktyki, 

c) zapoznaje uczniów w dostępny im sposób ze statutem szkoły, regulaminami i procedurami 
 obowiązującymi w szkole, 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie: 
• ustala z nimi i koordynuje ich działania wychowawcze, 
• w razie potrzeby ustala harmonogram prac klasowych, 
• pomaga w pracy z uczniami wymagającymi indywidualnej opieki, 
• w przypadku konfliktów stara się o wyjaśnienie przyczyn konfliktu i dąży do ich 

zakończenia.  
4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, 
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b) współdziałania poprzez okazywanie pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz 
otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły. 
5.  Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez indywidualne spotkania na życzenie własne lub 

rodziców oraz w czasie wywiadówek /zebrań/, wyznacza termin konsultacji z rodzicami. 
6.  Formy spełniania swoich zadań, nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 
 
 

Pedagog szkolny 
 

§ 52 
 

1. Do zakresu działań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 
a) rozpoznanie warunków rodzinnych i psychofizycznych uczniów, 
b) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom, 
c) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, 
d) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne, 
e) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych form działania o charakterze profilaktycznym, 

socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, 
f) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu 

własnych dzieci, 
g) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 
h) badanie losów absolwentów, 
i) opracowanie programów profilaktycznych i wychowawczych, 
j) uczestniczenie w zapisach pierwszoklasistów do szkoły, 
k) kontrolowanie przestrzegania reguł wychowawczych w szkole. 

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy zatwierdzany przez 
dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Pod koniec roku szkolnego pedagog składa radzie pedagogicznej sprawozdanie ze swojej pracy. 
4. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny: 

a) może przeprowadzać wywiady środowiskowe, 
b) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii szkoły, 
c) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i, stosownie do 

potrzeb, innymi podmiotami. 

5.  Pedagog dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

 
 

Logopeda 
 

§ 53 
 
W szkole zatrudniony jest logopeda, do zadań którego należy: 
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1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy, w tym 
mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej; 

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

3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach; 
4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – 

udzielanie instruktażu dla rodziców; 
5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, 

usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających 
pomocy logopedycznej; 

6. prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych 
we wszystkich grupach zerowych; 

7. prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej;  
8. stała współpraca z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne; 
9. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy; 
10. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym; 
11. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
 

Zespoły zadaniowe nauczycieli 
 

§ 54 
 
1. Nauczyciele i wychowawcy prowadzący zajęcia w oddziałach tego samego poziomu tworzą zespół, 

 którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania, sposobów 
realizacji  Programu Wychowawczo - profilaktycznego szkoły, praca nad rocznymi planami 
wychowawczymi, a także w razie potrzeby rozwiązywanie problemów wychowawczych w danej 
grupie wiekowej. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grup przedmiotów pokrewnych lub bloków przedmiotowych 
mogą tworzyć zespoły przedmiotowo – samokształceniowe lub zespoły problemowo – zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu 
nauczycieli. 

4. Cele i zadania zespołów obejmują: 
a) uzgadnianie wyboru programów nauczania, 
b) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 
c) współdziałanie w organizowaniu pracowni i dbałość o ich wyposażenie, 
d) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników 

nauczania, 
e) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, 
f) organizowanie współpracy nauczycieli uczących w danej klasie, 
g) doskonalenie zawodowe, 
h) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich (własnych) programów nauczania, 
i) udział w mierzeniu jakości pracy szkoły, 
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j) współudział w tworzeniu koncepcji pracy szkoły, rocznych planów pracy szkoły,  
k) nowelizowaniu statutu szkoły zgodnie z aktualnymi potrzebami. 

 
 

Uczniowie szkoły 
 

§ 55 
 

Uczeń ma prawo do: 
1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
2. opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 
ochronę i poszanowanie jego godności, 

3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
5. swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym 

dobra innych osób, 
6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli postępów i osiągnięć 

szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania, 

8. pomocy w przypadku trudności w nauce, 
9. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 
10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, 
11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole. 
12. zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników. Postępowanie w sprawach 

poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń nie przygotowania do zajęć, 
określa wewnątrzszkolny system oceniania. 

 
 

§ 56 
 

Uczeń ma obowiązek: 
1. przestrzegać przepisów obowiązujących w szkole i norm zachowania społecznego; 
2. podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 
3. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 
4. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników 

Zespołu Kształcenia; 
5. dbać o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój; 
6. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 
7. punktualnie przychodzić na zajęcia; 
8. w czasie trwania lekcji nie wolno uczniom przebywać na korytarzach szkolnych. Uczniowie, którzy 
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czekają na rozpoczęcie lekcji przebywają w świetlicy 
9. w ciągu trzech dni od ostatniego dnia nieobecności w szkole dostarczyć wychowawcy pisemne 

usprawiedliwienie od rodziców lub zwolnienie lekarskie; 
10. realizować obowiązek szkolny zgodnie z obowiązującymi w ustawie o systemie oświaty zapisami; 

za nierealizowanie obowiązku szkolnego uznaje się nieusprawiedliwione opuszczenie 50% zajęć; 
11. przychodzić do szkoły w czystym i schludnym stroju (osłaniającym brzuch, dekolt i plecy); 
12. przychodzić do szkoły w stroju galowym tj. biała bluzka lub koszula i ciemna spódnica lub spodnie 

w dni świąt szkolnych i narodowych, oraz z okazji uroczystych apeli i akademii; 
13. naprawić wyrządzone przez siebie szkody lub pokryć koszty naprawy; 
 

§ 57 
 

Uczniom zabrania się: 
1. wychodzenia z klasy bez zgody nauczyciela. 
2. opuszczania budynku szkolnego podczas zajęć lekcyjnych i przerw. 
3. niebezpiecznych dla zdrowia zabaw na terenie szkoły (bieganie, potrącanie, itp.), używania używek 

i środków odurzających oraz przynoszenia przedmiotów i substancji zagrażających życiu i  zdrowiu. 
4. korzystania z telefonów komórkowych (obowiązuje całkowity zakaz) 
5. noszenia wyzywających fryzur, malowania paznokci, przychodzenia do szkoły w makijażu,  
6. noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla swojego zdrowia i zdrowia innych; 
7. fotografowania, nagrywania, filmowania nauczycieli i uczniów bez ich zgody; 
8. jedzenia i picia podczas zajęć lekcyjnych; 

 
§ 58 

 
1. Uczeń może uzyskać nagrody lub wyróżnienia w szczególności za: 

a) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie 
b) udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, sportowych 

i innych organizowanych na terenie klasy, szkoły i poza nią 
c) aktywną i efektywną pracę w organizacjach uczniowskich, kołach zainteresowań, kołach 

przedmiotowych lub innych formach pracy społecznej na rzecz klasy, szkoły, osiedla 
d) za godną naśladowania postawę moralną, np.: występowanie w obronie słabszych, 

bezinteresowną pomoc dla potrzebujących pomocy 
e) za bohaterstwo i odwagę. 

2.  Formy nagradzania uczniów:  
a) pochwała wychowawcy na forum klasy 
b) pochwała dyrektora na forum szkoły 
c) udzielenie pochwały poprzez wyeksponowanie osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły, 

w kronice szkoły lub gablotach informacyjnych 
d) list pochwalny do rodziców uczniów kończących szkołę 
e) świadectwo z wyróżnieniem /przyznawanie świadectw z wyróżnieniem odbywa się zgodnie  

z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania/. 
3.  Formy nagród wymienione w punkcie 2, w zależności od rangi osiągnięć i możliwości finansowych 
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szkoły, mogą być uzupełnione: 
a) dyplomem 
b) książką 
c) inną nagrodą rzeczową. 

4. Nagrody może uzyskać także zespół uczniów, np.: drużyna sportowa, klasa, grupa, jeśli osiągnięcia 
są zespołowe. 

5.  Osiągnięcia uczniów wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku. 
6.  Szczególne osiągnięcia uczniów odnotowuje się na świadectwie szkolnym w rubryce „szczególne 

osiągnięcia ucznia” zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN. 
 

§ 59 
 

1.  Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za 
pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. 

2.  Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz 
prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3.  Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.  
4.  O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 
5.  Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.  

 
 

§ 60 
 

1.  Karom podlegają zwłaszcza: 
a) naruszenie godności ludzkiej i nietykalności osobistej, 
b) czyny noszące znamiona przestępstwa lub zmuszanie innych do takich czynów, 
c) niszczenie mienia szkoły i innego dobra wspólnego. 

2.  Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły, za lekceważenie nauki, uczeń 
może  być ukarany: 
a) upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, 
b) pozbawieniem pełnienia w klasie powierzonej mu funkcji; 
c) upomnieniem nauczyciela lub wychowawcy z adnotacją w e-dzienniku, 
d) pisemną naganą wychowawcy klasy, 
e) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły. 
f) wykluczeniem z reprezentowania szkoły na zewnątrz; 
g) zawieszeniem praw ucznia (w całości lub częściowo); 
h) obniżeniem oceny zachowania; 
i) zobowiązaniem ucznia, za zgodą rodziców, do wykonania prac społecznie użytecznych na 

rzecz szkoły. 
3.  O naganie wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły wychowawca powiadamia rodziców ucznia, oni 

 zaś potwierdzają pisemnie, że zostali zapoznani z jej treścią i przysługującymi im prawami. 
4.  O decyzji zespołu wychowawczego w sprawie karnego przeniesienia ucznia wychowawca klasy w 

 ciągu 3 dni powiadamia rodziców ucznia w formie pisemnej, listem poleconym poprzez sekretariat 
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 szkoły. 
5.  W przypadku niewielkich i sporadycznych uchybień, wykonanie kary może zostać zawieszone 

na czas próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego  
lub szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego lub innej 
organizacji szkolnej, a także gdy uczeń za zgodą rodziców wykona pracę społeczną na rzecz szkoły 
 rekompensującą wykroczenie. 

7.  Uczeń ma prawo odwoływania się od kary do Zespołu  Wychowawczego, dyrekcji, rzecznika 
praw ucznia. 

8.  Uczeń przyjęty spoza obwodu szkoły, stwarzający sytuację zagrożenia bezpieczeństwa uczniom 
szkoły, może być relegowany do szkoły rejonowej.  

9.  Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych 
obowiązków i postanowień Statutu. Organem decyzyjnym jest Pomorski Kurator Oświaty. 

10.  Ostateczną instancją odwoławczą w sprawach kar, z wyjątkiem § 62 pkt. 9 jest Dyrektor szkoły. 
 
 

§ 61 
 
 

Rada Pedagogiczna danej szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół może skierować wniosek do 
Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy 
uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 
 
 

§ 62 
 
 

1.  Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu 
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 

2.  Spory na linii uczeń – uczeń rozstrzyga: wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor. 
3.  Spory pomiędzy uczniem a nauczycielem rozstrzyga: wychowawca, pedagog, psycholog szkolny, 

wicedyrektorzy, dyrektor. 
4.  Spory pomiędzy rodzicami a nauczycielami rozstrzygają: pedagog, dyrektor szkoły, w dalszej 

kolejności organ prowadzący szkołę lub nadzorujący. 
 
 
 

Biblioteka szkolna 
 

§ 63 
 

1.  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
 kształcąco - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz 
popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, 
nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne  osoby na zasadach określonych w 
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regulaminie biblioteki. 
3.  Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać: 

a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 
b) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę, 
c) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach. 

4. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję: 
1) kształcąco - wychowawczą: 

a) gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz 
inne materiały biblioteczne 

b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze, 
c) przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji, 
d) kształci kulturę czytelniczą, 
e) wdraża do poszanowania książki, 
f) udziela pomocy nauczycielom w pracy i doskonaleniu zawodowym 
g) Tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno - 

komunikacyjnymi 
2)  opiekuńczo – wychowawczą: 

a) współdziała z nauczycielami, 
b) wspiera pracę mające na  celu wyrównanie różnic intelektualnych, 
c) otacza opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,  
d) udziela pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

3)  kulturalno – rekreacyjną: 
a) uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego, 
b) rozwija zainteresowania kulturą regionu 

5. Biblioteka jest czynna w godzinach umożliwiających dostęp do zbiorów podczas lekcji oraz przed  
i po ich zakończeniu. 

6.  Biblioteka szkolna realizuje swoje zadania poprzez: 
a) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 
b) podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno - wychowawczej z zakresu kierowania 

czytelnictwem oraz edukacji czytelniczej, 
c) współuczestniczenie w procesie edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów do korzystania 

z informacji naukowych, 
d) wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i w doskonaleniu zawodowym, 
e) promowanie edukacji czytelniczej i medialnej. 

7.  Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami: 
a) udostępnienie zbiorów, 
b) udzielanie informacji bibliotecznych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowych 

nabytkach, 
c) rozmowy z czytelnikami o książkach, 
d) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów 

np.: konkursów czytelniczych, spotkań z autorami, wystaw tematycznych, 
e) edukacja czytelnicza i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, 
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f) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz czytelnictwa 
na zebrania Rady Pedagogicznej, 

8.  Prace organizacyjne biblioteki: 
a) gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów, 
b) konserwacja i selekcja zbiorów, 
c) opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki, 
d) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 
e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację, 
f) protokolarne przejmowanie i przekazywanie biblioteki, 
g) udział w kontroli księgozbiorów, 
h) współpraca z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego/ pozaszkolnego. 

9.  W bibliotece szkolnej obowiązują następujące regulaminy: 
a) Regulamin biblioteki szkolnej, 
b) Regulamin korzystania z darmowych podręczników. 

 
Świetlica szkolna 

 
§ 64 

 
1.  Świetlica szkolna działa jako pozalekcyjna forma wychowawczo - opiekuńczej pracy szkoły /czas 

pracy świetlicy: od godziny 7.00 do 16.00. 
2.   Ze świetlicy korzystają uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 
      pracy rodziców i dojazd do szkoły oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki. 
3.  Szczegóły pracy świetlicy określa regulamin świetlicy.  
 
 

Stołówka szkolna 
 

§ 65 
 

1. Szkoła zapewnia uczniom i pracownikom możliwość odpłatnego korzystania z obiadów w stołówce 
szkolnej. 

2. Wysokość odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej jest ustalana przez dyrektora szkoły. 
3. Wszyscy pracownicy szkoły mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Dla pracowników do 

kosztów za obiad dolicza się koszty administracyjne, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
4. W oparciu o środki finansowe z budżetu gminy szkoła organizuje pomoc dla dzieci i młodzieży 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
losowych, w formie bezpłatnych posiłków przygotowywanych w stołówce szkolnej. 
 

 
§ 66 

 
Dla realizacji swoich celów statutowych szkoła udostępnia odpowiednie pomieszczenia: 
1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem 
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2. pomieszczenia biblioteki /ekspozycja, czytelnia, ewentualnie magazyn/ 
3. świetlicę szkolną, blok żywieniowy - zaplecze i stołówka 
4. pokój nauczycielski 
5. gabinet pielęgniarki 
6. pracownie komputerowe 
7. pomieszczenia do zajęć pozalekcyjnych. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
Bezpieczeństwo 

 
§ 67 

 
Szkoła tworzy warunki do bezpieczeństwa w czasie zajęć poprzez: 
1. Realizację przez nauczycieli zadań z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki, 
2. Pełnienie dyżurów nauczycieli; zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia 

dyżurów ustala dyrektor szkoły; dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa zgodnie z 
opracowanym harmonogramem do zakończenia zajęć w szkole, 

3. Opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: 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;  

4. Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych 
przedmiotach wymagających podziału na grupy; 

5. Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 
6. Umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 
7. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
8. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
9. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi 

się ruchem drogowym; 
10. Kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły 
co najmniej raz w roku; 

11. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 
12. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
13. Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 
14. Ogrodzenie terenu szkoły; 
15. Objęcie budynku i terenu szkoły nadzorem kamer wewnętrznych i zewnętrznych bez umieszczania 

ich w toaletach i salach, w których odbywają się lekcje; 
16. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 
17. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń 

gospodarczych; 
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18. Wyposażenie pomieszczeń szkoły, w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia 
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

19. Dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci 
niepełnosprawnych; 

20. Zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach i 
wycieczkach poza teren przedszkola i szkoły; 

21. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 
22. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez 

mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących 

23. Ograniczenie dostępu osobom z zewnątrz w trakcie zajęć, poprzez nadzór nad wejściem do budynku 
szkoły.  

24. Współpracę z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą. 
 
 

§ 68 
 

1. Nadzór na przestrzeganiem przepisów bhp sprawuje Inspektor zatrudniony przez organ prowadzący 
szkołę. 

2. Inspektora bhp, o którym mowa w ust. 1 wspiera Społeczny Inspektor Pracy.  
 

§ 69 
 

W szczególnych sytuacjach powołuje się w szkole Zespół Kryzysowy, w skład którego wchodzą: 
dyrektor szkoły i wicedyrektor, pedagog, wychowawca, nauczyciele uczący w danej klasie. Prace 
zespołu przebiegają stosownie do potrzeb wynikających z zaistniałej sytuacji. 
 
 
 

§ 70 
 

1.  Budynki szkolne i tereny szkolne objęte są nadzorem kamer monitoringu wizyjnego, w celu 
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zapis monitoringu może zostać 
wykorzystany w celu realizacji misji wychowawczej szkoły. Zapis z monitoringu wykorzystywany 
jest wtedy, gdy zawarte w nim treści mogą stanowić przedmiot postępowania karnego w związku 
z: 
a) narażeniem życia i zdrowia uczniów oraz pracowników szkoły, 
b) przywłaszczeniem mienia szkoły, kradzieży (rzeczy osobistych uczniów lub pracowników 

szkoły), 
c) niszczeniem mienia szkoły, rzeczy osobistych uczniów lub pracowników szkoły 
d) zastosowaniem przemocy fizycznej wobec uczniów lub pracowników szkoły, 
e) posiadaniem niebezpiecznych przedmiotów (ostre narzędzia, scyzoryki, noże), substancji 

i materiałów pirotechnicznych (petardy), 
f) posiadaniem substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki, leki, alkohol), papierosów i 
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e- papierosów, 
g) dystrybucją substancji psychoaktywnych, papierosów lub e – papierosów. 

2. Treści zapisu z monitoringu powinny zostać, w obecności dyrektora szkoły lub jego zastępcy, 
przedstawione osobom, wobec których zaistniało podejrzenie, że złamały regulamin szkoły. 

3. Treści z zapisu monitoringu nie mogą być udostępniane niepowołanym osobom trzecim. 
4. Zapis z monitoringu nie powinien być podstawowym bądź jedynym dowodem rozstrzygania 

spraw  wewnątrzszkolnych. 
5. Nagrania z monitoringu szkolnego można udostępniać na żądanie upoważnionych służb. 
 
 
 

ROZDZIAŁ VII 
 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
 
 
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uwzględniają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534) 
 
 
 

Ocenianie uczniów w pierwszym etapie edukacyjnym 
 

§ 71 
 

1. W klasach pierwszych w semestrze I nauczyciel może stosować ocenianie symboliczne (słoneczka, 
buźki, cegiełki itp.) zachowując jednocześnie obowiązujący system oceniania. 

2. Nauczyciel w zależności od swojej inwencji twórczej może w ocenianiu klasowym wprowadzić 
również żetony, pieczątki lub inne formy oceny cząstkowej. 

3. Język obcy, język kaszubski i religia oceniane są w skali ocen od 1 do 6. 
4. Nauczyciel na podstawie bezpośredniej obserwacji ucznia i bieżącej oceny w dowolnej formie 

przekazuje rodzicom informacje o postępach dziecka w zachowaniu i nauce. 
 

 
§ 72 

 
1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne zostały pozytywnie ocenione. Ocenę opisową ucznia otrzymują rodzice na zakończenie 
pierwszego półrocza. Na koniec roku szkolnego uczeń każdej klasy otrzymuje świadectwo opisowe. 

2. 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. 
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3. 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. 

 
§ 73 

 
1. Szczegółowe kryteria oceny wiadomości i umiejętności uczniów klas I-III przedstawiają się 

następująco: 
a) edukacja polonistyczna  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń ,który: 
• jest rozbudzony intelektualnie; posiada pełną wiedzę i umiejętności określone 

programem nauczania 
• czyta płynnie, poprawnie i wyraźnie z jednoczesnym rozumieniem treści 
• pisze bezbłędnie, podaje reguły ortograficzne oraz przykłady trudności ortograficznych 
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów, proponuje 

własne rozwiązania 
• uzasadnia wypowiadane sądy i opinie 
• wypowiada się płynnie i poprawnie na różne tematy 
• wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki i czasopisma 

dziecięce 
• twórczo rozwija uzdolnienia 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• opanował w stopniu rozszerzonym zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania 
• czyta płynnie, poprawnie i wyraziście, z łatwością wyszukuje potrzebne informacje 
• dostrzega ukryty sens utworu 
• ma bogate słownictwo 
• swobodnie wypowiada się na temat bliskich dziecku(szkoła, dom, grupa rówieśnicza, 

utwory literackie, audycje radiowe i telewizyjne, bajki) 
• formułuje własne opinie 
• bezbłędnie pisze z pamięci wyrazy, zdania i krótkie teksty w zakresie poznanego 

słownictwa 
• samodzielnie i chętnie czyta lekturę i czasopisma dziecięce 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
• opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu podstawowym 
• czyta biegle i poprawnie krótkie teksty literackie opracowane podczas lekcji 
• chętnie i poprawnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku 
• rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi 
• wyróżnia postacie i zdarzenia w utworach pod kierunkiem nauczyciela 
• omawia treści obrazków pojedynczych i cyklu obrazków, dostrzega powiązania 

przyczynowo- skutkowe między wydarzeniami 
• popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi 
• układa zdania z rozsypani wyrazowej 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie 
postępów w dalszym uczeniu 

• mało samodzielny, większość poleceń wykonuje pod kierunkiem nauczyciela 
• czyta poprawnie, ale powoli 
• układa krótkie zdania z rozsypani wyrazowej 
• wypowiedzi są na ogół jednozdaniowe  
• uczestniczy w dyskusji 
• poprawnie układa proste zdania z wykorzystaniem podstawowego słownictwa 
• popełnia błędy w pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi w zakresie wyrazów 

opracowanych na lekcji. 
• podstawowe części mowy rozpoznaje z pomocą nauczyciela 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował 

wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym 
kształceniu 

• rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny 
• potrafi współpracować w grupie 
• czyta słabo, powoli, sylabizuje 
• wypowiada się najczęściej pojedynczymi wyrazami lub prostymi zdaniami nie zawsze 

poprawnymi pod względem logicznym 
• nie potrafi stosować poznanych i opracowanych w czasie lekcji zasad ortograficznych 
• często nie odrabia prac domowych 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który: 
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy 
• jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program 
• nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela 
• ciągle nie przygotowuje się do lekcji 
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu 
• nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów 
• nie wykazuje żadnych postępów w nauce. 

 
b) edukacja przyrodnicza 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który; 
• spełnia wszystkie wymagania programowe w stopniu pełnym 
• potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin życia 
• twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania 
• wykorzystuje zdobyte wiadomości w rozwiązywaniu problemów praktycznych 
• wie, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej w jego najbliższej okolicy 
• z własnej inicjatywy przeprowadza hodowle i doświadczenia 

 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który; 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w 
stopniu rozszerzonym 
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• formułuje własne opinie i sądy 
• wyraża własny stosunek do wypowiedzi innych 
• podejmuje rolę lidera grupy 
• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i 

nietypowych 
• określa zjawiska towarzyszące poszczególnym porom roku 
• wykazuje umiejętności stosowanie w praktyce poszczególnych znaków drogowych oraz 

zasad przechodzenia przez jezdnię 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który; 

• opanował materiał programowy w stopniu podstawowym 
• rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi 
• potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, 

różnicować ważność informacji 
• zna swój adres zamieszkania 
• zna niektóre znaki drogowe 
• przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię 
• umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku 
• wie co powinien jeść, aby być zdrowym 
• wie jak bezpiecznie wypoczywać w lesie, nad wodą, w górach, w mieście, na wsi 
• rozumie konieczność ochrony przyrody 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który; 
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale realizował 

wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu 
• uczestniczy w dyskusji 
• potrafi wypowiedzieć się na dany temat 
• nie zawsze odrabia pracę domową 
• zna pojęcia: miejscowość, miasto, wieś, dzielnica 
• zna nazwy pór roku 
• zna przydatność znaczków odblaskowych i jest w nie wyposażony 
• zna niektóre ptaki i ssaki hodowane w Polsce 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który; 
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował 

wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu 
• rozwiązuje proste zadania praktyczne przy pomocy nauczyciela 
• często nie odrabia prac domowych 
• rozumie proste zagadnienia w sposób jednoznaczny 
• potrafi słuchać dyskusji 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który; 
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy 
• nie potrafi i nie rozumie zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela 
• ciągle nie przygotowany do lekcji 
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu 
• nie wykazuje żadnych postępów w nauce 
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c) edukacja matematyczna 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który; 

• spełnia wymagania programowe w stopniu pełnym 
• twórczo i samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia 
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych 
• na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności aniżeli na ocenę 

bardzo dobrą 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który; 

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w 
stopniu rozszerzonym 

• sprawnie i biegle posługuje się czterema działaniami matematycznymi 
• rozumie i stosuje własności czterech działań matematycznych 
• sprawnie rozwiązuje zadania tekstowe z użyciem jednego lub dwóch działań 
• poprawnie układa zadania tekstowe 
• potrafi rozwiązać zadania przedstawione na grafie, osi, drzewku 
• rozumie praktycznie dziesiątkowy system pozycyjny 
• układa zadania do podanej sytuacji, rysunku i formuły matematycznej 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który; 
• opanował materiał programowy w stopniu podstawowym 
• rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe 
• układa proste zadania tekstowe do ilustracji lub działania 
• rozumie pojęcie „działania wzajemnie odwrotne” i stosuje je w praktyce 
• wykonuje obliczenia dotyczące mierzenia, wrażenia, płacenia, zegara i kalendarza 
• potrafi współpracować w grupie, objaśnia wyniki pracy, logicznie je uporządkowuje 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który; 
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie 

postępów w dalszym uczeniu się 
• wykonuje poznane działania matematyczne, popełnia błędy w obliczeniach  
• nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanych wiadomości 
• z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe 
• nie zawsze odrabia pracę domową 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który; 
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych, ale zrealizował 

wymagania konieczne, dające mu wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszym życiu 
• ma trudności w działaniach matematycznych, posługuje się w większości konkretami, 

często popełnia błędy w obliczeniach 
• nie rozwiązuje samodzielnie zadań tekstowych 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który; 
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy 
• nie potrafi rozwiązać zadań elementarnych stopniu trudności nawet przy pomocy 

nauczyciela 
• nie liczy samodzielnie nawet przy pomocy liczmanów 
• nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych 
• ciągle nie przygotowuje się do lekcji 
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• ma lekceważący stosunek do przedmiotu 
 
d) edukacja artystyczno-techniczna 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który; 
• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia 
• osiąga sukcesy w szkolnych konkursach 
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce 
• samodzielnie wykonuje pracę, stosując ciekawe i nietypowe rozwiązania 
• chętnie podejmuje wszelką działalność techniczną, plastyczną i muzyczną 
• rozpoznaje różne materiały 
• aktywnie współdziała w grupie 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który; 
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy 
• potrafi oszczędnie gospodarować materiałem 
• wykonane prace są wyraźne ze względu na estetykę i pomysłowość wykonania 
• wyraża ruchem muzykę, zauważa cechy utworów muzycznych 
• chętnie śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie 
• potrafi określić dziedziny sztuk plastycznych 
• uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę, położenie, fakturę 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który 
• chętnie podejmuje działalność plastyczną, techniczną i muzyczną 
• stosuje poznaną technologię wykonania prac, wykonuje prace według wzoru 
• wykonuje i projektuje płaskie formy użytkowe 
• rozpoznaje materiały z których wykonuje pracę 
• poprawnie śpiewa piosenki zbiorowe i indywidualne 
• wyraża ruchem muzykę 
• uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który; 
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie 

postępów w dalszym uczeniu się 
• potrafi współpracować w grupie 
• wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy 
• nie potrafi rozplanować pracy 
• uwzględnia kształt, barwę i wielkość 
• rozpoznaje niektóre materiały 
• śpiewa piosenki jednogłosowe 
• potrafi określić nastrój w prostym wysłuchanym utworze 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który; 
• opanował treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie postępów dalszym 

uczeniu się  
• potrafi współpracować w grupie 
• nie potrafi wykorzystywać w praktyce posiadanej wiadomości 
• prace są mało estetyczne i pomysłowe 
• ma kłopoty z samodzielnym wykonaniem prac 
• często powiela pomysły kolegów 
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• nie przynosi potrzebnych materiałów 
• ma problemy z samodzielnym zaśpiewaniem piosenki 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który; 
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, które uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy 
• ciągle nie przygotowuje się do lekcji 
• ma lekceważący stosunek do przedmiotów 
• nie chce korzystać z pomocy nauczyciela, kolegów 
• nie kończy rozpoczętej pracy, nie podejmuje próby śpiewania 
• nie wykazuje żadnych postępów w nauce 

 
e) edukacja motoryczno- zdrowotna 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który; 
• spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą 
• jest sprawny fizycznie, interesuj się sportem 
• samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność 
• na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie i wytrzymałość 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który; 
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 
• jest sprawny fizyczny 
• starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia 
• wykazuje się właściwą postawą społeczną i zaangażowaniem na lekcjach 
• zna i stosuje przepisy gier i zabaw ruchowych 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który; 
• w zasadzie opanował materiał programowy 
• ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie z małymi błędami 

technicznymi 
• zna zasady gier sportowych 
• potrafi bawić się w grupie i grać w zespole 
• nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje 

stałe i dość dobre postępy w tym zakresie 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który; 

• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym osiąganie 
postępów w dalszym uczeniu się 

• dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną 
• ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne 
• stale oczekuje pomocy ze strony nauczyciela 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczyń, który; 
• ma braki w opanowaniu podstawowych treści programowych 
• wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała 
• często jest nieprzygotowany do zajęć 
• rozumie proste zadania wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który; 
• posiada duże braki w wiadomościach i umiejętnościach 
• jest daleki od spełniania wymagań stawianych przez program 
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• ciągle jest nieprzygotowany do zajęć 
• ma lekceważący stosunek do przedmiotu 
• nie chce korzystać z pomocy nauczyciela 

 
2. Ogólne kryteria oceniania zachowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej: 

Uczeń wzorowo zachowujący się to uczeń, który:  
• doskonale wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
• jest punktualny, zawsze przygotowany do lekcji, bardzo aktywny i zdyscyplinowany, 
• cechuje go systematyczność, pracowitość,  
• jest kulturalny, koleżeński i szczery, posiada wysoką kulturę osobistą, 
• nigdy nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach, 
• zawsze używa właściwego języka, 
• chętnie podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły,  
• panuje nad negatywnymi emocjami, 
• zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i regulaminu porządkowego, zawartego w 

Statucie Szkoły. 
 
Uczeń bardzo dobrze zachowujący się to uczeń, który:  

• bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
• jest punktualny, przygotowany do lekcji, aktywny, zdyscyplinowany, 
• jest systematyczny, doprowadza prace do końca, 
• jest kulturalny, koleżeński i szczery, stosuje się do poleceń nauczyciela, 
• nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach, 
• używa właściwego języka, 
• chętnie podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły,  
• panuje nad swoimi emocjami, 
• właściwie stosuje się do zasad bezpieczeństwa i regulaminu porządkowego, zawartego 

w Statucie Szkoły. 
 
Uczeń dobrze zachowujący się, to uczeń, który:  

• prawidłowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  
• zazwyczaj jest punktualny, stara się przygotowywać do lekcji i brać w nich częsty 

udział, 
• przestrzega zasad dobrego wychowania,  
• najczęściej używa właściwego języka,  
• raczej nie bierze udziału w bójkach, kłótniach i sporach, 
• podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły,  
• stara się panować nad swoimi emocjami, 
• stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w Statucie Szkoły. 

 
Uczeń poprawnie zachowujący się, to uczeń, który:  

• poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  
• stara się być punktualny,  
• stara się być przygotowanym do lekcji i brać w nich udział, 
• zdarza mu się nie przestrzegać zasad dobrego wychowania,  
• zazwyczaj używa właściwego języka,  
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• zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach, 
• czasami podejmuje działania na rzecz klasy i szkoły,  
• próbuje panować nad swoimi emocjami, 
• czasami ma problemy z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zawartych w Statucie 

Szkoły. 
 
Uczeń nieodpowiednio zachowujący się, to uczeń, który: 

• często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  
• często spóźnia się do szkoły i jest nieprzygotowany do lekcji,  
• cechuje go niska kultura osobista, 
• bierze udział w bójkach, kłótniach i sporach, 
• nie dba o poprawność języka, 
• niechętnie włącza się do działań na rzecz klasy i szkoły, 
• niszczy mienie własne i cudze, 
• wykazuje zachowanie agresywne w stosunku do otoczenia, 
• nie przestrzega zasad bezpieczeństwa zawartych w Statucie Szkoły. 

 
§ 74 

 
1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania na II etapie edukacyjnym określają:  

a) skalę i formy oceniania bieżącego i śródrocznego oraz sposób zaliczania zajęć edukacyjnych;  
b) ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przyjęte przez wszystkich 

nauczycieli;  
c) sposób informowania uczniów i ich rodziców / prawnych opiekunów o wymaganiach 

edukacyjnych, bieżących osiągnięciach ucznia i wynikach klasyfikacji śródrocznej / rocznej 
(końcowej);  

d) tryb i zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;  
e) skalę, sposób formułowania i kryteria oceniania zachowania ucznia;  
f) zasady zgłaszania i rozpatrywania zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
2. Nauczyciele każdego przedmiotu, kierując się ogólnymi zasadami WZO, budują jednolity 

przedmiotowy system oceniania, uwzględniający specyfikę przedmiotu. Określa w nim:  
a) wymagania edukacyjne;  
b) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 
c) zasady poprawiania ocen cząstkowych;  
d) zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia w przypadku jego dłuższej nieobecności;  
e) sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów;  
f) wymagania i zasady oceniania uczniów o szczególnych wymaganiach edukacyjnych;  
g) wagę poszczególnych ocen cząstkowych i ich wpływ na ocenę klasyfikacyjną;  
h) zasady poprawiania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych;  
i) zasady udostępniania do wglądu uczniom i ich rodzicom /opiekunom prawnym/ sprawdzonych 

i ocenionych pisemnych prac kontrolnych.  
j)  
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§ 75 
 

1. Cele oceniania szkolnego na II etapie edukacyjnym: 
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu  
 oraz o postępach w tym zakresie;  
b) wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju;  
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy;  
d) dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom / ucznia i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;  
e) dostarczanie nauczycielom informacji o stopniu realizacji własnego planu nauczania;  
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej.  
 3. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę. Ocenę 

z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający w pełni wymogów określonych na daną ocenę. 
4. Począwszy od oddziału klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze 

wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także 
śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi. 

 
§ 76 

 
1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego 

szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych 
z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami. 

2. Kryteria te opracowują na piśmie nauczyciele przedmiotów i są one jednakowe dla wszystkich 
oddziałów poszczególnych klas, z wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono 
dostosowanie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla 
danego przedmiotu. 

3. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej ustala się według następującej skali :  

 stopień celujący –      6 
 stopień bardzo dobry –      5 
 stopień dobry –      4 
 stopień dostateczny –      3 
 stopień dopuszczający –      2 
 stopień niedostateczny -      1 
4. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg poniższej skali stosując następujące 

ogólne kryteria oceniania: 
 

STOPIEŃ 
STOPIEŃ 

WYRAŻONY 
SŁOWNIE 

OGÓLNE KRYTERIA USTALANIA STOPNI 

6 celujący 
(cel) 

Zakres i jakość wiadomości: wiadomości zdobyte poprzez 
samodzielną lekturę, a ich zakres zgodny z wymaganiami 
programowymi zawartymi w podstawie programowej;  
 
 
 
 
 
 sobą w systematyczny układ 
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Rozumienie materiału naukowego: zgodne z nauką rozumienie 
uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez 
jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz 
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: 
samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów 
teoretycznych i praktycznych 
Kultura przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, swoboda 
w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień 
kondensacji wypowiedzi 

5 Bardzo dobry 
(bdb) 

Zakres i jakość wiadomości: opanowanie całego materiału 
programowego (koniec roku lub semestru); wiadomości powiązane ze 
sobą w logiczny układ 
Rozumienie materiału naukowego: właściwe rozumienie uogólnień i 
związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji 
nauczyciela 
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: umiejętne 
wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji 
nauczyciela 
Kultura przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, poprawne 
posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na 
zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów 
nauczania 

4 dobry 
(db) 

Zakres i jakość wiadomości: opanowanie materiału programowego; 
wiadomości powiązane związkami logicznymi 
Rozumienie materiału naukowego: poprawne rozumienie uogólnień i 
związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez 
nauczyciela 
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie 
wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez 
nauczyciela 
Kultura przekazywania wiadomości: brak błędów językowych, usterki 
stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach 
naukowych, język umiarkowanie skondensowany 

3 dostateczny 
(dst) 

Zakres i jakość wiadomości: zakres materiału programowego 
ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; 
wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi 
Rozumienie materiału naukowego: dość poprawne rozumienie 
podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z 
pomocą nauczyciela 
Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie 
wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 
nauczyciela 
Kultura przekazywania wiadomości: niewielkie i nieliczne błędy, 
wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała 
kondensacja wypowiedzi 

2 dopuszczający 
(dop) 

Zakres i jakość wiadomości: niepełna znajomość podstawowego 
materiału programowego; wiadomości luźno zestawione 

Rozumienie materiału naukowego: brak rozumienia podstawowych 
uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk 
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Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: brak 
umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela 
Kultura przekazywania wiadomości: liczne błędy, nieporadny styl, 
trudności w wysławianiu 

1 niedostateczny 
(ndst) 

Zakres i jakość wiadomości: rażący brak wiadomości programowych 
i jedności logicznej między wiadomościami 

Rozumienie materiału naukowego: zupełny brak rozumienia 
uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk 

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: zupełny 
brak umiejętności stosowania wiedzy 
Kultura przekazywania wiadomości: bardzo liczne błędy, rażąco 
nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim 

 
5. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:  

a) zakres wiadomości i umiejętności,  
b) rozumienie materiału naukowego, 
c) umiejętności stosowania wiedzy,  
d) kultura przekazywania wiadomości.  

6. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:  
a) odpytywanie ustne;  
b) sprawdziany pisemne; 
c) prace domowe;  
d) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów; 
e) estetyka zeszytu przedmiotowego;  
f) ocena aktywności ucznia podczas zajęć;  
g) działalność pozalekcyjna ucznia. 

 
 

 
Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych. 

 
§ 77 

 
1. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia 

obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek 
przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego. 

2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 
15 minut) z zakresu maksymalnie trzech ostatnich lekcji, stosowaną w sposób systematyczny 
i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do 
systematycznej nauki - zakończoną wystawieniem oceny.  

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie 
uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel 
podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianu powinni zostać odpytani z zakresu 
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sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu odpisywania 
podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego.  

4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch 
tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać 
następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego 
rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad: 
a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez 

nauczyciela;  
b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie szkoły 

po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu;  
5. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych od IV klasy szkoły podstawowej: 

a) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 
może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym 
od daty oddania pracy uczniom. Nauczyciel - na wniosek ucznia - ma obowiązek ustalić termin 
i miejsce pisania sprawdzianu; 

b) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu 
materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w 
terminie ww. sprawdzianu; 

c) poprawa sprawdzianów musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń 
poprawia sprawdzian tylko raz, z wyłączeniem opinii i orzeczeń. Uczniowie ci maja możliwość 
maksymalnie dwukrotnej poprawy sprawdzianu. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. 
Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia; 

d) każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika obok 
pierwszego stopnia z tego sprawdzianu.  

e) sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu 
tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - 
jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu wpisuje w e-dzienniku temat 
sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 
3 sprawdzianów; 

f)  Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za 
poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do 
otrzymania określonej oceny.  

7. Wszystkie prace pisemne (sprawdziany, testy, kartkówki) oceniane są według następującej skali: 
 

zadania wykonane  ocena 
0-35% 1 niedostateczny 
36-44% 2 dopuszczający 
45-53% 3- dostateczny (-) 
54-62% 3 dostateczny 
63-67% 3+ dostateczny(+) 
68-72% 4- dobry (-) 
73-76% 4 dobry 
77-81% 4+ dobry(+) 
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82-85% 5- bardzo dobry (-) 
86-91% 5 bardzo dobry 
92-95% 5+ bardzo dobry (-) 

96-100% 6 celujący 
 
8. Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne wpisuje się do dziennika i arkusza ucznia w pełnym 

brzmieniu. 
9.  Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyłączeniem stopni: 

 niedostatecznego, dopuszczającego i celującego. 
10.  Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę 

celującą, bardzo dobrą lub dobrą.  
11.  Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny 

niedostatecznej, dopuszczającej. 
12.  Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów 

pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz 
za aktywność i osiągnięcia 

13. obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych.  
14.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 
15.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 
 

Tryb i warunki poprawy ocen cząstkowych i uzyskania wyższej niż przewidywana  
rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 

 
 

§ 78 
 

1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej oceny klasyfikacyjnej. 
2. Warunki ubiegania się o półroczną lub roczną ocenę wyższą niż przewidywana:  

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej 
choroby);  

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych; 
d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż 

ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 
e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym konsultacji 

indywidualnych.  
3. Uczeń spełniający wszystkie warunki określone w ust. 2, 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.  
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4. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do 
dokumentacji wychowawcy klasy. 

5. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na 
ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

6.  Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników 
sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

 
§ 79 

 
1. Uczeń może być nieklasyfikowany 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. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 
wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej na zasadach ustalonych 
w rozporządzeniu MEN. 

 
§ 80 

 
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny.  

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

 
§ 81 

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

ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 
egzamin poprawkowy na zasadach ustalonych w rozporządzeniu MEN. 

2.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

 
§ 82 

 
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum 

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach podstawowych 
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.  
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2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub 
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą 
końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 
§ 83 

 
1. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego.  
2. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne.  
3. Oceny za prace pisemne wpisywane są do e-dziennika w kolorze czerwonym. 
4. Informację o przewidywanych półrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych rodzice ucznia 

otrzymują na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 
 

§ 84 
 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel 
przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. O planowanych formach pomocy nauczyciel informuje wychowawcę oraz dyrektora szkoły podczas 
posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o powyższym 
ucznia i jego rodziców z początkiem nowego półrocza. 

3. O promowaniu do klasy programowo wyższej, lub o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 
 

§ 85 
 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii i informacji o uczniu 
od uczących go nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, mieszkańców, 
uczniów  i instytucji wspomagających proces wychowania z którymi współpracuje szkoła. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. Rada 
Pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny 
zachowania, jeżeli nie zachował on trybu przewidzianego niniejszym systemem oceniania. 
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4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 
a) oceny z zajęć edukacyjnych;  
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

7. Oceną wyjściową przy ustalaniu ocen zachowania jest ocena dobra. 
8. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg kryteriów przewidzianych dla śródrocznej oceny 

zachowania. 
9. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według 

poniższej skali i z uwzględnieniem poniższych kryteriów oraz punktowego systemu oceniania: 
 
 

 
OCENA 

 
OCENĘ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

wzorowe 
(wz) 

• wzorowo wypełnia obowiązki szkolne;  
• rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia;  
• osiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;  
• systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;  
• bierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, 

w kołach zainteresowań i organizacjach społecznych;  
• godnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach szkolnych, 

patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska itp.);  
• jest uczciwy w codziennym postępowaniu;  
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;  
• ma najwyżej 3 spóźnienia  

bardzo dobre 
(bdb) 

• bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne;  
• bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach 

itp.;  
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;  
• przestrzega ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią 

(prowadzenie pojazdów mechanicznych, jazda rowerem, na rolkach, itp.) 
• dba o higienę osobistą, a jego strój jest odpowiedni na co dzień oraz podczas 

uroczystości szkolnych i państwowych; 
• nie ma więcej niż 5 spóźnień  



56 
 

dobre 
(db) 

• jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań;  
• przestrzega obowiązki ucznia i przepisy porządkowe regulaminu szkoły; 
• systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne; 
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa; 
• dba o mienie szkoły i mienie publiczne, estetykę i ład otoczenia; 
• dba o higienę osobistą; 
• bierze udział w życiu klasy i szkoły; 
• nie ma więcej niż 10 spóźnień  

poprawne 
(popr) 

• przestrzega postanowień Statutu Szkoły, a w przypadku drobnego jego naruszenia, 
po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie;  

• osiąga pozytywne wyniku w nauce; 
• stara się dobrze wykonywać swoje obowiązki; 
• nie ma więcej niż 10 spóźnień lub 30 godzin nieusprawiedliwionych  

w semestrze;  
• nie angażuje się w życie klasy, środowiska;  
• nie ulega nałogom;  
• jego kultura osobista i postawa etyczna nie budzą poważniejszych zastrzeżeń; 
• wykazuje przeciętne zaangażowanie w życiu klasy i szkoły; 

nieodpowied
nie 

(ndp) 

• nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą 
oczekiwanych rezultatów;  

• wielokrotnie narusza normy współżycia społecznego; 
• notorycznie spóźnia się na lekcje i nie usprawiedliwia tych spóźnień; 
• ma ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych; 
• nie interesuje się życiem klasy i szkoły; 
• lekceważy obowiązki szkolne; 
• nie bierze udziału w uroczystościach szkolnych i patriotycznych;  
• niszczy mienie szkolne i mienie prywatne;  
• nosi wyzywające stroje, biżuterię; 

naganne 
(ng) 

• zaniedbuje obowiązki szkolne; 
• nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły, a uwagi osób dorosłych nie przynoszą 

oczekiwanych rezultatów;  
• nie uczęszcza na zajęcia szkolne (wagaruje), w nauce osiąga wyniki znacznie 

poniżej swoich możliwości, nie stara się poprawić stopni; 
• ulega nałogom, 
• jest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych;  
• niszczy mienie szkolne, publiczne i prywatne, nie szanuje pracy innych; 
• wszedł w konflikt z prawem (jest odpowiedzialny za pobicie, wymuszanie, 

kradzieże na terenie szkoły i poza nią); 
• uwagi i działania wychowawcze nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku; 

  
 
 
Punktowy system oceniania 
 
 
 

Punkty dodatnie 
 

Działanie ilość pkt. częstotliwość 
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udział w życiu klasy 

 
5 

 
każdorazowo 

 
udział w życiu szkoły 

 
20 

 
każdorazowo 

pomoc koleżeńska 
- na prośbę nauczyciela 
- z własnej inicjatywy 

 
5 
20 

 
każdorazowo 

udział w konkursach i zawodach na poziomie: 
 - szkoły 
-rejonu (gmina, powiat) 
- województwa (półfinały) 
- ogólnopolskim (finały) 

 
10 
20 
30 
50 

każdorazowo 
 

udział w akcjach charytatywnych 
 

10 każdorazowo 

zbiórka surowców wtórnych 
 

5 każdorazowo 

właściwie reagowanie na zachowania niepożądane 
 

30 każdorazowo 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz (oprócz konkursów i 
zawodów) 

20 każdorazowo 

aktywność społeczna (wolontariat, organizacje), udział w 
zajęciach pozalekcyjnych 

30 Semestralnie 
za każdy 

rodzaj 
aktywności 

inne udokumentowane formy bezinteresownej działalności 30 semestralnie 
za każde 
działanie 

do dyspozycji wychowawcy za: 
- uczciwość 
- codzienna kultura słowa 
- kłanianie się dorosłym 
- poszanowanie wyposażenia szkoły 
- respektowanie norm współżycia w grupie 
- tolerancja 
- przestrzeganie reguł 
- inne, np. bardzo dobra frekwencja, brak uwag 

do 50 semestralnie 
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Punkty ujemne 
 

Działanie 
 

ilość pkt. częstotliwość 

nieprzestrzeganie norm kultury osobistej: 
 - przeszkadzanie na lekcji, zaśmiecanie, żucie gumy, jedzenie 
i picie w czasie lekcji, brak higieny osobistej 
- wulgaryzmy (słowa i gesty) 

 
5 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
każdorazowo 

wygląd niezgodny z regulaminem szkoły: 
- zbyt duży dekolt, zbyt krótkie spódnice, bluzki, makijaż, 
pomalowane paznokcie, 

5 
 

- wyzywająca fryzura 10 
 

samowolne wychodzenie poza teren szkoły podczas zajęć i 
przerw 

 30 

kradzież i wymuszenia 
 

 100 

niewykonanie polecenia nauczyciela 
 

5 

kłamstwo 
 

 10 

ucieczka z lekcji, wagary 
 

20 

 
celowe niszczenie mienia szkoły (oprócz pokrycia kosztów) 

 50 

 
wszelkie formy przemocy fizycznej lub psychicznej 

30 

 
niewywiązywanie się z dyżurów  

5 

 
korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 
rejestrujących dźwięk lub obraz  

10 

spóźnienie 
 

5 

 
samowolne opuszczenie klasy podczas lekcji 

10 

fotografowanie i filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób 
bez ich zgody 

30 

upublicznianie zdjęć i nagrań innych osób bez ich zgody 
 

100 

 
szkalowanie innych w cyberprzestrzeni 

50 

 
fałszowanie lub celowe niszczenie dokumentów 
 

50 
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Ilość punktów 
401 i więcej – ocena wzorowa   
301 – 400 ocena bardzo dobra   201 – 300 ocena dobra   
151 – 200 ocena poprawna  
1 – 150 ocena nieodpowiednia   
0 i poniżej – ocena naganna 
Uwagi: 
1) Na początek półrocza uczeń otrzymuje 250 pkt. kredytu (średnia wartość oceny dobrej) 
2) Uczeń, który niezależnie od wyniku otrzymał 200 punktów ujemnych nie może mieć wzorowego 

zachowania, ani reprezentować szkoły w zawodach i konkursach 
3) Punktowy system oceniania jest jednym z elementów wystawiania oceny zachowania 
 
 

§ 86 
 

1. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących. 
2. Dopuszczalne jest wpisywanie ocen za egzamin próbny, jednakże nie mogą one mieć decydującego 

wpływu na półroczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu.  
3. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu roku szkolnego.  
4. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne.  
 
 

§ 87 
 

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

2. Uczeń od klasy IV szkoły podstawowej kończący: 
a) klasę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej; 
b) szkołę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej,  

3. Nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma nieusprawiedliwione nieobecności i nieuzasadnione 
spóźnienia.  

4. Nagrody książkowe zapewnia Rada Rodziców w miarę własnych możliwości finansowych.  
 

 
zachowania zagrażające bezpieczeństwu 

20 

 
posiadanie substancji odurzających 

20 

zażywanie substancji odurzających 
 

30 

zażywanie dopalaczy 
 

100 
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§ 88 
 

1. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej 
ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania. 

2. Uwagi zgłaszane do dyrektora Szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą do 
dokonywania analizy i zmian w niniejszym dokumencie. 

 
 

  
Ocenianie zewnętrzne 

 
 

§ 89 
 

1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin na podstawie wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. 

2.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
3.  Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

a) język polski; 
b) matematykę; 
c) język obcy nowożytny; 
d) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 
4.   Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 
sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

5.   Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

6.   Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 
a) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 
b) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 
uczniem. 

7.   W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 
przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 
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8.   Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 
 
 

§ 90 
 
1. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów określają rozporządzenie MEN oraz Procedury 

Przeprowadzania Sprawdzianu i Egzaminu publikowane przez CKE  
2. Dostosowanie warunków egzaminów określa Komunikat Dyrektora CKE, z którym dyrektor ma 

obowiązek zapoznać wszystkich nauczycieli. 
3. W celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu dyrektor przeprowadza szkolenia zespołów 

nadzorujących w terminie określonym w Procedurach Przeprowadzania Sprawdzianu i Egzaminu 
publikowane przez CKE. 

4. Za prawidłowy przebieg egzaminu odpowiada dyrektor szkoły 
 
 
 

Rozdział VIII 
 Postanowienia końcowe 

 
 

§ 91 
 

Regulaminy, o których mowa w Statucie stanowią oddzielne dokumenty regulujące pracę organów 
szkoły. 
 

§ 92 
 
Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich 
sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne 
przepisy 

§ 93 
 

1. Szkoła Podstawowa używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i stemple Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i 

nazwę jednostki. 
§ 94 

 
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej wchodząca w skład Zespołu Kształcenia w 
Wielkim Klinczu posiada sztandar i ceremoniał, który określa zasady jego stosowania.  

 
§ 95 

 
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

 
§ 96 
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Zasady gospodarki finansowej i materiałowej ze środków budżetowych określają odrębne przepisy. 
 

 
§ 97 

 
Szkoła może tworzyć fundusz dochodów własnych. 

 
 

§ 98 
 

Do interpretacji artykułów zawartych w niniejszym Statucie Szkoły, w przypadku ich 
niejednoznaczności, w konkretnej sytuacji uprawniona jest Rada Pedagogiczna. Decyzja w/w organu 
jest ostateczna. 

 
§ 99 

 
Wszelkich zmian w niniejszym statucie dokonuje się na podstawie nowelizacji zatwierdzanych przez 
Radę Pedagogiczną. 
 
 
TEKST STATUTU ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 28 listopada 
2017 roku i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017r.Traci moc tekst statutu Zespołu Kształcenia 
w Wielkim Klinczu zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.10.2015 roku ze zmianami. 


