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SZKOŁY    PODSTAWOWEJ 
 

 

W   NOWEJ   WSI   MALBORSKIEJ 
 

 

STATUT – tekst jednolity 

Statut został znowelizowany zgodnie z najnowszymi przepisami i stanowi jednolity tekst 

pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu ……………………. 

 

 

 

Tekst uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 

Malborskiej w dniu ……………….. 

 



I INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI 

MALBORSKIEJ 

§ 1 

Ilekroć w statucie jest mowa, bez bliższego określenia o: 

- Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Malborskiej 

- Oddziale Przedszkolnym - należy przez to rozumieć Oddział Przedszkolny przy Szkole 

   Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej 

- Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi   

   Malborskiej 

- Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi  

   Malborskiej 

 - Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi  

    Malborskiej 

- Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej 

- Wychowanku - - należy przez to rozumieć wychowanka Oddziału Przedszkolnego przy Szkole  

   Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej 

§ 2 

1. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej zwana dalej szkołą jest placówka 

publiczną. 

2. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zasady     

określone w odrębnych przepisach. Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie 

wykazu dzieci rocznika rozpoczynającego obowiązek szkolny, sporządzonego przez 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy, oraz Regulaminu Rekrutacji. Dopuszcza 

się możliwość przyjmowania do szkoły uczniów spoza obwodu, jeżeli warunki 



organizacyjne na to pozwalają. Przyjęcie ucznia z innego obwodu odbywa się na pisemny 

wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Obwód Szkoły obejmuje miejscowości: Cisy, Grobelno, Kałdowo, Kałdowo Wieś, 

Kapustowo, Kościeleczki, Kraśniewo, Stogi, Nowa Wieś Malborska, Wielbark. 

5. Organizatorem dowożenia  uczniów i  wychowanków do Szkoły jest Gmina Malbork. 

Organizator w  porozumieniu z Dyrektorem  określa w planie dowozów  miejscowości, z 

których wychowankowie są dowożeni,  przystanki dla autobusów, ilość kursów 

autobusów. Godziny odjazdów dostosowane  do tygodniowych rozkładów zajęć uczniów 

i wychowanków. Ustala się listę uczniów i wychowanków dowożonych do Szkoły. Za 

bezpieczeństwo  uczniów i  wychowanków dochodzących do autobusu oraz 

powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność 

ponoszą rodzice (opiekunowie prawni). 

6. Zatrudnia nauczycieli zgodnie z ich kwalifikacjami określonymi w odrębnych przepisach. 

7. Realizuje programy nauczania uwzgledniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. 

8. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Moniuszki 24. 

9. Organem prowadzącym jest Gmina Malbork. 

10. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 

11. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej realizuje zadania, zapewniające 

kształcenie,  wychowanie i opiekę w oddziałach przedszkolnych, w szkole podstawowej. 

12. W skład szkoły wchodzą: 8 – letnia szkoła podstawowa i oddziały przedszkolne. 

13. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach: 

a) pieczęć urzędowa: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej 

b) stemple okrągłe: 

- stosowany do pieczętowania świadectw szkolnych 

- stosowany do pieczętowania legitymacji szkolnych 

14.  Szkoła jest jednostką budżetową 



15. W zakresie gospodarki finansowej i materiałowej Szkoła obsługiwana jest przez Gminny           

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Malbork. (Centrum Usług 

Wspólnych) 

16. Szkoła może na odrębnym rachunku bankowym gromadzić środki dochodów własnych,                    

które mogą być przeznaczone na wspomaganie działalności statutowej Szkoły. 

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

18. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjna i eksperymentalna dotyczącą 

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

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

19. W szkole prowadzi się nauczanie w oddziałach ogólnodostępnych. 

 

II   CELE ,  FUNKCJE  I  ZADANIA   SZKOŁY 

§ 3 

1.     Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej Szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju 

ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie 

nauczania, ksz tałcenia umieję tności  i  wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie 

uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.  

2.  Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności: 

1)   naukę umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania 

ze zrozumieniem, 

2)   poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym,  kontynuację nauki na poziomie szkoły pondpodstawowej. 

3)   dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, 

4)   rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp., 



5)   rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

6)   traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w 

sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

7)   poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

8)   poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej.  

3. Szkoła w zakresie edukacji szkolnej, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając 

go w życie społeczne przede wszystkim: 

1)   prowadzi ucznia do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i 

pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się 

prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia, 

2)   rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od 

uproszczonego do najbardziej dojrzałego uporządkowanego rozumienia świata, 

3)   rozwija i przekształca spontaniczną motywację świadomą, przygotowuje do 

podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego i fizycznego, 

4)   rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną ucznia oraz jego indywidualne 

zdolności twórcze, 

5)   umacnia wiarę we własne siły i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów, 

6)   rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

historycznych od fantastycznych, 

7)   kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i 

duchowego, 

8)   rozwija umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, 

kulturowego technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu, 

9)   wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 



10) stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej 

i ruchowej, 

11) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych, 

12) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku w poczuciu więzi z rodziną, 

13) uwzględnia indywidualne potrzeby ucznia i troszczy się o zapewnienie mu równych 

szans, 

14) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

15) stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych uczniów. 

§ 4 

1. Szkoła w  szczególności: 

1) realizuje prawo każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci młodzieży do  

wychowania opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju 

2) wspomaga wychowawczą rolę rodzin 

3) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej, 

4) sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w 

skróconym czasie, 

5) kształtuje postawy prospołeczne, w tym przez możliwość udziału w działaniach z 

zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym 

6) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze narodowej i światowej 



7) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki wychowania i opieki. 

8) upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy 

sprzyjające jego wdrażaniu w skali krajowej i globalnej 

9) otacza opieką uczniów w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 

10) kształtuje postawy przedsiębiorczości i kreatywności poprzez stosowanie 

innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych. 

11) przygotowuje uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz wyboru zawodu 

12) stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych oraz kształtowanie  aktywności społecznej i umiejętności spędzania 

wolnego czasu 

13) upowszechnia wiedzę i bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec 

zagrożeń w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno- 

komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. 

2.    Szkoła jako szkoła publiczna: 

1)   zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, w 6-letnim 

cyklu kształcenia 

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

3)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

4)   realizuje ustalone dla szkoły podstawowej: 

a)   programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych, 

b)   ramowy plan nauczania, 

c)   ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów, 

d)   umożliwia uzyskanie świadectw państwowych, 

e)   organizuje naukę religii na życzenie rodziców uczniów, 



 

§ 5 

1.  Działalność wychowawczą Szkoły określają m.in.: „Program profilaktyczno – wychowawczy” 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego statutu.  

2. „Program profilaktyczno  - wychowawczy”, o którym mowa w pkt. 1 uchwalane są przez Radę 

Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu i podejmuje działania zabezpieczające uczniów  

przed dostępem do treści stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 

§ 6 

Celem Oddziału Przedszkolnego jest:  

1. Objęcie opieką wszystkich dzieci w wieku  trzech, czterech i pięciu  lat oraz zapewnienie im    

    bezpieczeństwa i optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju. 

2. Stymulowanie rozwoju wychowanka. 

3. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go 

świata. 

4. Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

5. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

1. Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

     rozwijanie ich sprawności ruchowej. 

2. Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

     uczuciowej z rodziną. 

3. Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności 

    czytania i kreślenia symboli graficznych. 

4. Integrowanie treści edukacyjnych. 



 

5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy. 

6. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka. 

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w celu udzielenia dziecku pomocy   

   specjalistycznej. 

8. Zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

9. Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

10. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku 

      szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki).  

11.  Zapewnienie pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialne 

III   ORGANY   SZKOŁY   I   ICH   KOMPETENCJE 

§ 7 

Organami Szkoły są: 

1)   Dyrektor; 

2)   Rada Pedagogiczna; 

3)   Samorząd Uczniowski; 

4)   Rada Rodziców. 

DYREKTOR 

§ 8 

1. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2)  przewodniczy Radzie Pedagogicznej 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny,  



4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju   

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły  zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a 

także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych 

9) współpracuje ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych 

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest wzbogacenie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i innowacyjnej. 

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

specjalnego ucznia 

12) współpracuje z pielęgniarką sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi 

i młodzieżą 

13) w drodze decyzji skreśla z listy uczniów przypadkach określonych w niniejszym 

dokumencie, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uwzględnieniu opinii 

Samorządu Uczniowskiego 

14) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Szkoły, 

15) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą 

16) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego, 

17) kontroluje dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 



18) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu, przeprowadzanego w 

szkole, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, 

19) podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej po 

zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

20) podejmuje decyzje w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego dziecka 

zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej, po zasięgnięciu opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

21) może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania, 

22) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje nauczanie indywidualne 

23) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa  

z zastosowaniem art.41 ust. 3 ustawy, 

24) opracowuje Arkusz Organizacji Szkoły, 

25) dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

26) wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu do innej szkoły, 

27)  powołuje szkolną komisję rekrutacyjną 

28) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną 

29) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zespoły przedmiotowe, problemowo-

zadaniowe i zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

30) powołuje komisję do przeprowadzania egzaminów: poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających 

2.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 



2) za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub, 

w zależności od potrzeb  inne stanowiska kierownicze, 

3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły, 

4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Szkoły. 

5) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników 

3.   Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców 

i Samorządem Uczniowskim 

 

RADA  PEDAGOGICZNA 

§ 9 

1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

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

3.   Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.  

4.   Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzanie Statutu Szkoły lub jego zmian (wraz z przygotowaniem projektu Statutu 

lub jego zmian), po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, 

2)   zatwierdzanie planów pracy szkoły, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

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

4)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

5)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

6)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów 



 

§ 10 

1.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1)   organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2)    projekt planu finansowego Szkoły, 

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

wyróżnień, 

4)   propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

   5)  propozycje Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w   

        szkole, 

6) inne sprawy istotne dla Szkoły. 

2.  Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

3. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności a jej zebrania są protokołowane 

5. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo – zadaniowe stosownie do potrzeb. 

7. Zebrania rady pedagogicznej Szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i 

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

potrzeb.  



8. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez 

ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

9. Opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;  

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI 

§ 11 

1.   W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.  

2.   Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Statutu, uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4.   Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 

Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

stawianymi wymaganiami, 

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

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

4)   prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z Dyrektorem, 



6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, po uprzednim 

uzyskaniu jego zgody. 

5. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły, może podejmować działania z  

zakresu wolontariatu. 

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

RADA  RODZICÓW   

§ 12 

1.   W Szkole działa Rada Rodziców, która  reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły. 

3.   Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Szkole. 

4.   W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący rad klasowych rodziców z wszystkich 

oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału. 

3.  Rada Rodziców  może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach Szkoły. 

4.   W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców  może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

5.  Rada Rodziców  w szczególności: 

1) uchwala regulamin swojej działalności 

2) uchwala program profilaktyczno - wychowawczy szkoły w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 

nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu profilaktyczno – 

wychowawczego, to program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. 

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły, 



4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

5) opiniuje projekt Statutu, 

6) pobudza do działania i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły, 

7) zapewnia rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywisty wpływ na 

działalność szkoły 

8) deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej uczestniczącej w wyborze   

Dyrektora, 

9) wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień 

awansu zawodowego. 

6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszego Statutu. 

IV.  ROZSTRZYGANIE  SPORÓW 

§ 13 

1.     Organy Szkoły zobowiązane są do współpracy, do dbania o dobry klimat Szkoły, 

współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków 

rozwoju uczniów. 

2.  Organy Szkoły działają według regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym 

Statutem. 

3. Organy  Szkoły wspólnie uczestniczą w rozwiązywaniu ważnych spraw wewnętrznych oraz na 

bieżąco prowadzą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach. 

4.  Organy  Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie 

swoich kompetencji określonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst 

jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), przepisami 

wydanymi na jej podstawie i niniejszym Statutem. 

5.     Spory wynikłe pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor, a w wypadku, gdy stroną 

sporu jest Dyrektor organ prowadzący Szkołę – w zakresie spraw finansowych i 



administracyjnych lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w zakresie dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

6.      Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchwala uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

V.  ORGANIZACJA   SZKOŁY  

§ 14 

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

Arkusz Organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu 

finansowego, a zatwierdzony przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Arkusz Organizacji opracowuje Dyrektor i po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje 

związkowe w terminie do dnia  21 kwietnia każdego roku przekazuje go organowi 

prowadzącemu szkołę.  Organ prowadzący szkołę , po uzyskaniu opinii organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz do dnia 29 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas 

2) liczbę uczniów poszczególnych oddziałów 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym 

godzin zajęć prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć religii, etyki, wychowania do życia w 

rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub 



języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, 

z którego obszarem  kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, 

c) tygodniowy wymiar godzin rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin z doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może 

dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, 

4) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

5) liczbę pracowników administracji i obsługi, oraz etatów przeliczeniowych. 

6) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć z zakresu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i 

innych nauczycieli. 

7) liczbę godzin zajęć świetlicowych 

8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej 

9) w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o  

wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku  

szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się 

najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań. 

Ze względu na organizację oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 

Malborskiej, arkusz zawiera: 

1) liczbę pracowników oddziału przedszkolnego, 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości 

etnicznej lub języka regionalnego 

4) czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych 



5) liczbę nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z informacją o ich kwalifikacjach 

3.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor ustala tygodniowy rozkłady zajęć 

edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

4. Edukacja w Szkole przebiega w następujących etapach edukacyjnych dostosowanych do     

okresów rozwojowych dziecka: 

1) etap I przedszkolny: dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

2) etap II – klasy I-III  

3) etap III – klasy IV-VIII 

§ 15 

1.   Podstawowymi formami pracy dydaktyczno-wychowawczej w  Szkole są: 

1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z zakresu 

kształceni9a ogólnego 

2)   dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z dodatkowego języka 

nowożytnego innego niż język nowożytny nauczany w ramach zajęć obowiązkowych 

oraz zajęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

3)   zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych 

4)   zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

5)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu  

kształtowania ich aktywności i kreatywności 

6)    zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

7)   zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i 

młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone z udziałem 

wolontariuszy, 



8)   nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, 

koła zainteresowań, szkolne koło sportowe, itp. 

            9)   praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w Oddziale Przedszkolnym   

                prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego   

                uwzględniający podstawy programowe oraz realizację współczesnych koncepcji  

                dydaktycznych. 

3.   W celu realizacji, wzbogacania i rozwijania form pracy dydaktyczno-wychowawczej, o 

których mowa w ust.1 oraz działalności opiekuńczej, Szkoła zapewnia możliwość korzystania 

z: 

1)   pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 

2)   świetlicy szkolnej, 

3)   biblioteki szkolnej, 

4)   sali gimnastycznej wyposażonej w urządzenia sportowe, 

5)   gabinetu pedagogicznego, 

6)   gabinetu pielęgniarskiego, 

7)   szatni. 

4.  Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada również: 

1)  pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 

2)  archiwum. 

§ 16 

1. Zajęcia edukacyjne, których tygodniowy wymiar określa dla każdej klasy obowiązkowy plan      

nauczania, odbywają się w oddziale klasowym. 

2.   Zajęcia edukacyjne prowadzone są w pomieszczeniach i kompleksach funkcjonalno-

przestrzennych, o których mowa w §15 ust.3 lub za zgodą Dyrektora – poza terenem szkoły 

np. muzeum, teatr, kino, wycieczka itd. 



3.   Zasady organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć 

odbywających się poza szkołą określa Regulamin wycieczek i imprez szkolnych. 

4.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

tygodniowym rozkładem zajęć. 

5.   Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust 

1. 

6. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych  trwa 60 minut 

7.   Przerwy między lekcjami w zasadzie nie powinny być krótsze niż 10 minut, zaś jedna 

przerwa nie może trwać krócej niż 15 minut. W szczególnych przypadkach przerwy między 

lekcjami mogą być skrócone do 5 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8.  Godzina zajęć w Oddziale Przedszkolnym trwa 60 minut. 

 

9.  Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb  i    

możliwości psychofizycznych wychowanków. Czas trwania zajęć z religii, zajęć z języka 

nowożytnego, zajęć z języka mniejszości narodowej, zajęć rewalidacyjnych w oddziale 

przedszkolnym powinien wynosić: 

a. z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut 

b. z dziećmi w wieku 5-6lat około 30 minut 

§ 17 

1.   Podstawowa jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.  

2.   Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami,  



1) podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w      

działach liczących powyżej 24 uczniów, 

2) w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziału na 

grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonać za zgodą organu 

prowadzącego szkołę.  

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów. 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego – w oddziałach liczących więcej 

niż 26 uczniów 

3. Liczba dzieci w Oddziale Przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób. 

4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi   

    25 godzin tygodniowo. 

5. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok  szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych   

    przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców. 

6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od     

    czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji    

    rodziców dzieci danego oddziału 

7.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej   

    wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia  

    korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. 

8. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez  

    dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  

    higieny nauczania , wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju  

    niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców 

§ 18 



1.   Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w danym roku szkolnym dzieli się na 2 semestry: 

1)   I semestr trwa od początku roku szkolnego do 31. stycznia, 

2)   II semestr trwa od 1 lutego do zakończenia zajęć dydaktycznych  

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3.   Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalony z 

uwzględnieniem: 

1)    równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 

2)    różnorodności zajęć w każdym dniu, 

3)    nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne tych samych zajęć edukacyjnych, z 

wyjątkiem zajęć, których program tego wymaga. 

 

VI.  ORGANIZACJA  DORADZTWA ,  OPIEKI  I  POMOCY  UCZNIOM 

§ 19 

1.  Szkoła udziela uczniom i wychowankom bezpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu. W tym celu zatrudnia 

pedagoga. W zależności od potrzeb uczniów oraz możliwości finansowych Dyrektor  może 

zatrudniać psychologa oraz innych specjalistów. 

2.   Celem pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniom  i wychowankom jest 

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w oddziale przedszkolnym i szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w 

życiu oddziału przedszkolnego lub szkoły oraz w środowisku społecznym.  

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogicznaw oddziale przedszkolnym lub 

w szkole, wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności 



2) z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

3) z zaburzeń zachowania lub emocji 

4) ze szczególnych uzdolnień 

5) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

6) z choroby przewlekłej 

7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 

8) z niepowodzeń edukacyjnych 

9) z zaniedbań środowiskowych 

10) z trudności adaptacyjnych 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole lub oddziale przedszkolnym 

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 udzielanej uczniom. 

5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole lub w oddziale przedszkolnym udzielają 

uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w placówce zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, 

doradca zawodowy i terapeuta 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana we współpracy z rodzicami uczniów, 

poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradnia specjalistyczną, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, innymi szkołami i przedszkolami, organizacjami pozarządowymi.  

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną i specjalistyczną  w Szkole organizuje i koordynuje 

dyrektor szkoły. 

§ 20 

1.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oddziale przedszkolnym w zależności od potrzeb i 

możliwości finansowych może być organizowana w formie: 

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia 



2)  zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym 

3)   zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

4)   porad i konsultacji, 

5) wczesnego wspomagania rozwoju 

2. W szkole pomoc psychologiczno –pedagogiczna  jest udzielana  w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintergowane działania nauczycieli specjalistów formie: 

1) klas terapeutycznych 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia 

3) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się 

4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych 

5) zajęć specjalistycznych korekcyjno – kompensacyjnych logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

8) porad i konsultacji 

9) warsztatów 

3.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek: 

1)   ucznia, 

2)   rodziców ucznia 

3)   dyrektora 

4)   nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących 

zajęcia z uczniem 

5)  pielęgniarki lub higienistki szkolnej 



6)   pedagoga, 

7)   poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

8)  asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy 

9) pomocy nauczyciela 

10) pracownika socjalnego 

11) asystenta rodziny 

12) kuratora sądowego 

13)  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny 

dzieci i młodzieży 

§ 21 

1.   W szkole i oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno – pedgogiczna jest udzielana 

rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

2.   W szkole organizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII w 

wymiarze 10 godzin na rok. Organizacja tych zajęć określona jest odrębnymi przepisami. 

§ 22 

1.   Zajęcia specjalistyczne: 

1)   korekcyjno-kompensacyjne, organizuje się dla uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych 

zajęć nie może przekraczać 5. 

2)   logopedyczne, organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i sprawności 

jezykowych; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4,  

3)   socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 

uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; 

zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze 

terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć  nie może przekraczać 10 .  



4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników tych zajęć 

nie może przekraczać 8. 

5) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników nie może 

przekraczać 10 , chyba że zwiększenie tej liczby jest uzasadnione potrzebami uczniów. 

6) Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się. 

7) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w 

nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników 

tych zajęć nie może przekraczać 8. 

8) Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  i 

odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale 

przedszkolnym. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekraczać 10. 

9) Godzina zajęć, o których mowa w punkcie 1 - 8 trwa 45 minut.  

2.   Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, są organizowane dla uczniów, 

którzy mogą uczęszczać do szkoły lub oddziału przedszkolnego, ale ze względu na trudności 

w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć           

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych.  

1)  Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub 

zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub 

szkolnym oraz indywidualnie z uczniem. 

2) Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

3) Opinia określa: 



a) zakres w jakim uczeń może brać udział w zajęciach wychowania przedszkolnego lub 

zajęciach edukacyjnych 

b) czas objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką nie może być dłuższy niż rok 

c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia. 

4) Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje program wychowania przedszkolnego 

lub programy nauczania, z dostosowaniem form i metod realizacji do jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

3. W szkole może być zorganizowana klasa terapeutyczna dla uczniów wymagających 

dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi 

na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub w oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub 

ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą 

w tej formie. 

1) Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć 

edukacyjnych. 

2) Nauczanie w klasach terapeutycznych jest wprowadzone według realizowanych w szkole 

programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

3) Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.  

4) Nauka w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia lub wyeliminowania trudności 

w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale. 

4. W szkole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych. 

1) w tym celu szkoła tworzy zespół wczesnego wspomagania rozwoju , którego celem jest 

pobudzanie psychoruchowego  i społecznego rozwoju dziecka 

2) wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się na podstawie opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 



 

VII.  INDYWIDUALNE   NAUCZANIE 

§ 23 

1. Indywidualne nauczanie i indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas 

określony wskazany w orzeczeniu. 

2. Indywidualne nauczanie i indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w 

sposób zapewniający wykonanie zaleceń zawartych w orzeczeniu. 

3. Dyrektor szkoły ustala z organem prowadzącym zakres i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

4. Dyrektor zasięga opinii rodziców w zakresie prowadzenia zajęć indywidualnego nauczani 

lub indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

5. Prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III lub indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom edukacji 

wczesnoszkolnej.  

6. Zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia w domu rodzinnym, w 

placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo 

Oświatowe, urodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo- 

wychowawczej, o których mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. 

7. W nauczaniu indywidualnym realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia wynikające z 

ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rodziców, może odstąpić od 

realizacji niektórych treści nauczania, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków w miejscu organizowania zajęć. Wniosek musi zawierać uzasadnienie. 

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego wynosi 

od 4 do 6 godzin i realizowany jest wciągu, co najmniej 2 dni. Za zgodą organu 

prowadzącego wymiar godzin może być wyższy. Na wniosek rodziców w przypadkach 

uzasadnionych stanem zdrowia można obniżyć najniższy wymiar godzin. 



10. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

11. Tygodniowy wymiar godzin indywidualnego nauczania, realizowanych z uczniem wynosi: 

(Za zgodą organu prowadzącego wymiar godzin może być wyższy. Na wniosek rodziców w 

przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia można obniżyć najniższy wymiar godzin) 

1) Dla uczniów klas I-III od 6 do 8 godzin, w ciągu, co najmniej 2 dni 

2) Dla uczniów klas IV-VI od 8 do 10 godzin, w ciągu, co najmniej 3 dni 

3) Dla uczniów kas VII-VIII od10- 12 godzin, w ciągu, co najmniej 3 dni 

12. Dyrektor, na wniosek nauczyciela, wynikający z obserwacji dziecka lub ucznia,  

umożliwia mu udział w życiu szkolnym lub przedszkolnym, w szczególności udział w  

zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w uroczystościach i imprezach  

szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 

13. Dzieci i uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu  

doradztwa zawodowego lub innych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

poza tygodniowym wymiarem godzin. 

14. Na wniosek rodziców i na podstawie dołączonego zaświadczenia lekarskiego, z którego  

wynika, że stan zdrowia ucznia lub dziecka umożliwia uczęszczanie do szkoły lub  

oddziału przedszkolnego, dyrektor zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego. 

15. Indywidualne nauczanie ucznia w klasach I – III Szkoły Podstawowej powierzać należy  

jednemu nauczycielowi, a w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej w miarę możliwości  

kilku nauczycielom przedmiotów. 

 

INDYWIDUALNY  PROGRAM  LUB  TOK  NAUKI 

§ 24 



1. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki w każdym etapie 

edukacyjnym. 

2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianym w tygodniowym 

rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, 

zainteresowań i możliwości edukacyjnych.  

3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć 

dla danej klasy. 

4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany 

i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym. 

§ 25 

1.   Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji 

ucznia. 

2.   Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą 

wystąpić: 

1)   uczeń – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),  

2)   rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, 

3)   wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).  

3.   Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy.  



4.   Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna zawierać także informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. 

5.   Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie 

zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki opracowuje ten program lub akceptuje 

indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego 

kierunkiem.  

6.   Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze 

szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy. 

7.   W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, 

pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

8.   Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować 

indywidualny tok nauki wg indywidualnego programu nauki. 

9.   Dyrektor  po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 26 

1.   Dyrektor zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii 

Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

2.   W przypadku zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki uniemożliwiający 

realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch 

klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 

szkołą. 

3.   Zezwolenie o którym mowa w ust. 1 udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok 

szkolny. 

4.   W przypadku przyjęcia ucznia z innej szkoły, może on kontynuować indywidualny program 

lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora. 



5.   Dyrektor, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza 

uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 

§ 27 

1.   Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne 

do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w Szkole lub innej szkole, na wybrane 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w 

części we własnym zakresie. 

2.   Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom 

z zajęć edukacyjnych nie objętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel 

prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego 

ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i 

możliwości ucznia z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej.  

§ 28 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny tok nauki odbywa 

się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i 

sprawdzianów w szkołach publicznych z tym, że uczeń realizujący indywidualny tok nauki, z 

wyjątkiem ucznia klas I – III Szkoły Podstawowej, jest klasyfikowany na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego.  

 

VIII.  PORADNICTWO  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE 

§ 29 

1. Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Malborku oraz innymi 

poradniami specjalistycznymi, szczególnie w zakresie: 

1) diagnozowania dzieci i młodzieży, czego efektem jest wydawanie przez poradnię: 

a. opinii 



b. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego  rocznego przygotowania 

przedszkolnego, lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

c. objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną 

d. wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami 

2) udzielania dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom bezpośredniej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej polegającej na: 

a. prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz rodziców 

b. udzielaniu wsparcia dzieciom  i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

c. udzielania pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych 

i wychowawczych 

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną 

funkcję szkoły i oddziału przedszkolnego w tym wspieranie nauczycieli w 

rozwiazywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, 

4) organizowania i prowadzenia wspomagania szkół , oddziałów przedszkolnych w 

zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

5) opracowywania i realizowania indywidualnych programów edukacyjno – 

terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych 

6) w przypadku uczniów niepełnosprawnych w okeślaniu niezbędnych do nauki 

warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych w tym 

wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze 



względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego 

7) udzielania nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych 

8) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży 

9) prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i 

młodzieży, rodziców i nauczycieli 

10) wspomaganie szkół i oddziałów przedszkolnych polega na: zaplanowaniu i 

przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub oddziału 

przedszkolnego w zakresie:  

a) wynikającym z kierunku realizacji przez Kuratorów Oświaty polityki oświatowej 

państwa, ustalonych przez Ministra Oświaty i Wychowania oraz wprowadzanych 

zmian w systemie oświaty 

b) wymagań stawianych wobec szkół i oddziałów przedszkolnych 

c) realizacji podstaw programowych 

d) rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu 

nauczania i wychowania 

e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników 

egzaminów zewnętrznych 

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analiz wyników i wniosków 

g) pomocy w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub oddziału przedszkolnego 

h) ustalenia sposobów działań prowadzących do zaspokojenia tych potrzeb 

i) zaplanowania form wspomagania i ich realizację 

j) wspólnej oceny efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanego 

wspomagania 

2.  Szkoła współpracuje z poradniami m.in. w zakresie: 



1)   wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia, 

rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, 

2)   objęcia ucznia zajęciami terapeutycznymi,  

3)   dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom, 

4)   innych, określonych w odrębnych przepisach. 

3.   Współdziałanie z poradniami, o których mowa w ust.1 organizuje Dyrektor Szkolny. 

 

IX.   GIMNASTYKA  KOREKCYJNA 

§ 30 

1.  W Szkole może być organizowana gimnastyka korekcyjna, zwana dalej „gimnastyką”, dla 

dzieci i młodzieży z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem 

ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi. 

2.   Gimnastyką korekcyjną obejmuje się uczniów: 

1)   zakwalifikowanych na podstawie szczegółowych testów przesiewowych i 

profilaktycznych badań lekarskich do grupy uczniów zdolnych do zajęć wychowania 

fizycznego z ograniczeniem, wymagających dodatkowo zajęć korekcyjnych, 

2)   z obniżoną sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju 

somatycznego (otyłość, znaczne opóźnienie wieku rozwojowego rozwoju 

motorycznego), ze znacznie opóźnionym w stosunku do klasy (grupy) poziomem 

sprawności fizycznej ogólnej lub niektórych cech motorycznych, 

3)   z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających z 

długotrwałych zwolnień z wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i 

urazów. 

3.   Do udziału w gimnastyce korekcyjnej kwalifikuje: 



1)   uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała – lekarz sprawujący 

opiekę nad uczniami, lub w uzasadnionych przypadkach - lekarz posiadający 

specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii 

albo rehabilitacji medycznej, 

2)   uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną – lekarz (pielęgniarka, higienistka szkolna) 

sprawujący opiekę nad uczniami lub nauczyciel wychowania fizycznego, na 

podstawie badań lekarskich , sprawdzianów, wyników testów sprawności fizycznej i 

obserwacji uczniów, 

3)   uczniów z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia – lekarz sprawujący 

opiekę nad uczniami. 

§ 31 

1.   Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej prowadzona jest w 

ramach obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze określonym w arkuszu 

organizacji. 

2.   Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej może być 

prowadzona w ramach zajęć nadobowiązkowych, w wymiarze określonym w Arkuszu 

Organizacji. 

3.   Czas trwania gimnastyki korekcyjnej powinien wynosić 45 minut. 

4.   Grupy gimnastyki należy tworzyć w zależności od rodzaju schorzeń i w odpowiednich 

przedziałach wiekowych. Powyżej 9 roku życia zajęcia gimnastyki należy prowadzić w 

zasadzie w odrębnych zespołach dla dziewcząt i chłopców. 

5.   Zajęcia gimnastyki dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz 

przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób. 

6.   Zajęcia gimnastyki dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną powinny odbywać się w 

grupach liczących od 10 do 15 osób. 

X.    DOŻYWIANIE  UCZNIÓW 

§ 32 

1.  Szkoła prowadzi niekomercyjne dożywianie uczniów. 



2.  Szkoła zapewnia uczniom spożycie w higienicznych warunkach, co najmniej jednego ciepłego 

(gotowanego) posiłku (obiadu). 

3.   Szkoła uczestniczy w programie „Szklanka mleka” i „Owoce i warzywa w szkole” 

4. Szkoła zapewnia działania kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe uczniów, wzbogaca 

wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu i marnotrawieniu 

żywności poprzez: 

1) organizowanie konkursów i festynów tematycznych 

2) organizowanie warsztatów kulinarnych 

3) organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, ogrodniczych, zakładów przetwórstwa 

owoców i warzyw, gospodarstw ekologicznych, zakładów przetwarzających produkty 

mleczne 

4) zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych 

5) wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw, mleka i 

ich przetworów 

 

 

 

 

XI.  ŚWIETLICA   SZKOLNA I  ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE 

§ 33 

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

rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Szkoła organizuje 

świetlicę szkolną oraz zajęcia opiekuńcze dla wychowanków przedszkola. 

2.   Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej 

opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i 

rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a także łagodzenie skutków 

niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania. 



3.   Do zadań świetlicy i należy: 

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

przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 

2)   organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 

w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

3)   ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć 

w tym zakresie, 

4)   stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej 

rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

5)   upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

6)   rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności, 

§ 34 

1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Maksymalna liczba uczniów w 

grupie  wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela   wynosi 25 

2. Jednostka pracy wychowawcy świetlicy wynosi 60 min. a ilość przepracowanych godzin w 

tygodniu 26. 

3. Świetlica jest czynna zgodnie z potrzebami Szkoły. 

§ 35 

1.   Do Świetlicy przyjmuje się wychowanków na podstawie „Kart zgłoszeń do Świetlicy 

Szkolnej” na prośbę rodziców (opiekuna prawnego). 

Wychowanek Świetlicy ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki 

2) życzliwego i podmiotowego traktowania  

3) swobody wyrażania myśli i przekonań 



4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas pobytu w 

świetlicy 

5) poszanowania i godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i 

fizyczną. 

3.  Obowiązkiem wychowanka Świetlicy jest w szczególności: 

1) współpraca w zakresie wychowania, 

2) przestrzeganie zasad kultury współżycia, 

3) pomaganie słabszym, 

4) dbałość o wspólne dobro, ład i prządek, uczestnictwa w pracach 

porządkowych, 

5) ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie. 

§ 36 

1.   Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć. 

2.   Liczbę etatów pracowników pedagogicznych Świetlicy określa Arkusz Organizacji 

3.   Świetlica prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków zgodną z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Zespół wychowawców Świetlicy zobowiązany jest do opracowania szczegółowego planu 

pracy. 

XII.  BIBLIOTEKA  SZKOLNA 

§ 37 

1.   Biblioteka Szkolna: 

1) jest interdyscyplinarną pracownią ogólnokształcącą, w której uczniowie uczestniczą w 

zajęciach prowadzonych przez bibliotekarza oraz indywidualnie pracują nad 

zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

2)   jest ośrodkiem informacji dla uczniów, pracowników szkoły i rodziców, 



3)   jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej, 

4) realizuje swoje zadania zgodnie z „Programem Profilaktyczno – Wychowawczym 

Szkoły”. 

2.   Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor, który: 

1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, 

bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

2) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

3)   przydziela na rok kalendarzowy środki finansowe na działalność biblioteki, 

4)  inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z Biblioteką w tworzeniu 

systemu edukacji czytelniczej i informacyjnej w  Szkole, 

5)  w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot 

wypożyczonych zbiorów, 

6)   zarządza skontrum zbiorów Biblioteki zgodnie z odrębnymi przepisami, 

7)   ocenia pracę Biblioteki. 

3.  Lokal Biblioteki składa się z  pomieszczenia, w którym znajduje się wypożyczalnia oraz 

czytelnia wyposażona w księgozbiór podręczny. 

4.   Biblioteka realizuje zadania w zakresie 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych 

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się. 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów, 



należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym  

5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej określonej w odrębnych 

przepisach 

5.   Biblioteka udostępnia zbiory zgodnie z regulaminem. 

6.   Nauczyciel – bibliotekarz ma obowiązek: 

1)  udostępniać zbiory w wypożyczalni i czytelni uczniom, rodzicom i pracownikom 

Szkoły, 

2)  prowadzić działalność informacyjną  na temat zbiorów Biblioteki i czytelnictwa, 

3)  udzielać porad w doborze lektur zależnie od potrzeb, zainteresowań i sytuacji 

życiowej, 

4) realizować program ścieżki czytelniczej i medialnej w obszarze modułu bibliotecznego 

oraz indywidualny instruktaż czytelnika w tym zakresie, 

5) prowadzić rozmowy z uczniami na temat przeczytanych książek,  

6)  współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, 

bibliotekami pozaszkolnymi w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych 

Szkoły oraz rozwijania kultury czytelniczej i przygotowaniu do samokształcenia, 

7)  dbać o prestiż i reklamę Biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym, 

8)  zmieniać i dostosowywać funkcje i zadania Biblioteki do oczekiwań klientów, 

7.  Nauczyciel – bibliotekarz może organizować zajęcia biblioterapeutyczne, w miarę potrzeb i 

możliwości finansowych. 

8.   Bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów Biblioteki. 

9.   Zadania bibliotekarza są ujęte w przydziale czynności i planie pracy Biblioteki. 

10. Nauczyciel – bibliotekarz jest zobowiązany: 

1) troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę pomieszczenia Biblioteki, 



2) gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym Szkoły i jego potrzebami oraz 

prowadzić ich selekcję, 

3)   prowadzić ewidencję zbiorów, 

4)   opracowywać zbiory, 

5)   prowadzić dokumentację pracy Biblioteki, 

6)   planować pracę Biblioteki, 

7)   doskonalić warsztat pracy, 

8) podnosić swoje kwalifikacje poprze nieustanny proces samokształcenia oraz kursy 

doskonalące, 

10) opracować propozycję Regulaminu Biblioteki i Czytelni Szkolnej. 

11. Z Biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i wszyscy pracownicy Szkoły. 

12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach Biblioteki mogą być przyznane nagrody. 

13. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów, prawa i obowiązki czytelników zawiera 

Regulamin Biblioteki Szkolnej zatwierdzony przez Dyrektora. 

 

XIII.  REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I 

OPIEKUŃCZYCH 

§ 38 

1.   Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych odpowiada Dyrektor i 

Rada Pedagogiczna Szkoły. 

2. W celu realizacji zadań dydaktycznych Rada Pedagogiczna powołuje Zespoły Przedmiotowe, 

składające się z nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów. Do zadań Zespołów 

Przedmiotowych należy: 

1)  wybór programów nauczania i rekomendowanie ich do zatwierdzenia przez Dyrektora 

w postaci szkolnego zestawu programów nauczania, 



2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich do 

zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną jako szkolnego zestawu podręczników, 

3)   uzgadnianie sposobów realizowania wybranych programów, 

4)   korelacja treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

5)   opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 

6)  opiniowanie autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

 

3.   Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, który przed powołaniem 

może poprosić o opinię nauczycieli wchodzących w skład zespołu.  

 

4.  W Szkole działają następujące Zespoły Przedmiotowe: 

1) Kształcenia Zintegrowanego, 

2) Humanistyczny, 

3) Matematyczno – Przyrodniczy,  

4) Wychowania Przedszkolnego. 

 

§ 39 

1. W celu realizacji zadań wychowawczych Rada Pedagogiczna powołuje Zespół Wychowawczy 

składający się z wychowawców wszystkich oddziałów oraz Pedagoga Szkolnego, Psychologa 

Szkolnego. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy: 

1)  opracowanie projektu „Programu Profilaktyczno - Wychowawczego” i przedstawienie 

ich do zatwierdzenia Radzie Rodziców, oraz uchwalenie przez Radę Pedagogiczną,  

2)  opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów. 

3)  opracowanie i zatwierdzanie szczegółowych procedur nagradzania i karania ucznia, 

4) analizowanie i przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących efektów 

pracy wychowawczej Zespołu. 



 

§ 40 

1. W Szkole działa Zespół Mierzenia Jakości, którego zadaniem jest opracowanie metod badania 

wyników nauczania. 

2. Dyrektor jest koordynatorem i zarządza  pracą  Zespołu. 

 

XIV.  WEWNĄTRZSZKOLNY   SYSTEM   OCENIANIA 

Przepisy ogólne 

 

§ 41. 

 

1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust.8 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z  

dnia 7 września 1991r, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 

1) Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

2) Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

3) Posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się ( może być wydana nie wcześniej niż po III klasie szkoły 

podstawowej, nie później niż do ukończenia tej szkoły, na wniosek nauczyciela lub 

specjalisty i po uzyskaniu zgody rodziców) 

4) Ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania 

indywidulanych możliwości psychofizycznych dokonanego przez nauczycieli i 

specjalistów. 



5) Posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.  

6) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji określonych ćwiczeń fizycznych lub z 

zajęć wychowania fizycznego lub z zajęć informatyki na podstawie opinii lekarza na 

czas określony w tej opinii 

7) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem w tym z zespołem 

Aspergera z nauki drugiego języka nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców i na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

8) Dyrektor zwalnia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub potrzebie nauczania indywidualnego z nauczania drugiego języka nowożytnego na 

podstawie tego orzeczenia.  

9) Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia wystawienie oceny śródroczne lub rocznej w 

dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się – zwolniony. 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. 

 

§42. 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i 

realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tą podstawę.  

 

2. Roczne ( semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV 

szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) Stopień celujący – 6 



2) Stopień bardzo dobry- 5 

3) Stopień dobry- 4 

4) Stopień dostateczny- 3 

5) Stopień dopuszczający- 2 

6) Stopień niedostateczny- 1 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki tych zajęć, oraz systematyczność udziału w tych zajęciach 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej  

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły  

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej  

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób  

6) Godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią  

7) Okazywanie szacunku innym osobom  

 

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

oraz uczniów oraz danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.   



8. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie 

szkoły.  

9. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala 

się według następującej skali:  

1) Wzorowe  

2) Bardzo dobre  

3) Dobre  

4) Poprawne  

5) Nieodpowiednie  

6) Naganne  

 

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje, należy uwzględnić ich wpływ na zachowanie ucznia. Ocenianie bieżące z 

zajęć ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego 

osiągnięciach, wskazywanie, co uczeń robi dobrze, a co wymaga poprawy. Udzielanie uczniowi 

pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju Motywowanie ucznia do dalszych 

postępów w nauce i zachowaniu Dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia Umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

§ 43. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców( 

prawnych opiekunów) o; 

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych   

      rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

       zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.  

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  



3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)   

      oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku informuje uczniów oraz ich rodziców( 

prawnych opiekunów) o:  

1) Warunkach sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  

2) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

       klasyfikacyjnej zachowania  

3) Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  

§ 44. 

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

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną 

ocenę w sposób określony w statucie szkoły  

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

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 

udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)   

§ 45. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonym w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu- według skali określonej w statucie szkoły- śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, 

w terminach określonych w statucie szkoły.  

3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  



4. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

5. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej 

nauczyciele ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie 

szkoły.  

6. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

7. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna( 

semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej( na semestr programowo wyższy) ani na 

ukończenie szkoły.  

W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi.  

1) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych.  

2) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

3) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowi wyższej, a 

uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.  



4) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej(semestralnej) stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w 

klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

5) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu wpisuje się nieklasyfikowany/a. 

§ 46. 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń nie może być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) 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( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) Realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tryb nauki  

2) Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 



7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii 

informatycznej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim ma formę zadań 

praktycznych.  

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami( prawnymi 

opiekunami). 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 pkt. 1, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych-, jako przewodniczący komisji w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- 

     jako przewodniczący komisji.  

2) Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla   

      odpowiedniej klasy.  

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt.2 oraz jego 

rodzicami( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy jednego dnia. 

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

rodzice( prawni opiekunowie) ucznia.  

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:  

1) Imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu   

      klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, którym mowa w ust. 4 pkt. 2 – skład    

      komisji  



2) Termin egzaminu klasyfikacyjnego  

3) Zadania( ćwiczenia) egzaminacyjne 

4) Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

14. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się, „nieklasyfikowany”.  

§ 47. 

1. Ustalona przez nauczyciele lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

§8.  

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §19 ust.1.  

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 8.  

§48. 

Egzamin poprawkowy 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-

jako przewodniczący komisji  



            2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

 

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) Nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin 

b) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

c) Termin egzaminu 

d) Imię i nazwisko ucznia 

e) Zadania egzaminacyjne 

f) Ustalona ocenę klasyfikacyjną 

 

6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

§49. 

Sprawdzian wiadomości 

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

szkoły, jeżeli uznają, że roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2.  W przypadku stwierdzenia, ze roczna ( semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuję 

komisję, która:  

1) W przypadku rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w 



formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ( semestralną) ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin ustala się z uczniem i rodzicami ucznia. 

4. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze-,   

    jako przewodniczący komisji  

            2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

3)Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

5. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze-, jako przewodniczący komisji  

2) Wychowawca klasy  

3) Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie  

4) Pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole  

5) Psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole  

6) Przedstawiciel samorządu uczniowskiego  

7) Przedstawiciel rady rodziców  

6. Komisja ustala roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena ustalona jest w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. Jeżeli liczba głosów jest równa decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 



7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) Skład komisji 

b)  Termin sprawdzianu 

c) Zadania( pytania) sprawdzające  

d) Wynik sprawdziany oraz ustaloną ocenę  

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) Skład komisji  

b) Termin posiedzenia komisji 

c) Wynik głosowania 

d)  Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadniania   

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2 pkt. 1., w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

 

§ 50. 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej.  

2. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych 

opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej rada pedagogiczna może postanowić o 



promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również 

w ciągu roku szkolnym.  

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuję promocję do klasy 

programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

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

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocen, co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem.  

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć.  

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ( semestralna) ocenę 

klasyfikacyjną. 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 

otrzymuję z tych zajęć edukacyjnych celującą końcowa ocenę klasyfikacyjną.  

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.3, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej( na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr) z 

zastrzeżeniem. 

8.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po 

zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów)  

§ 51. 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:  



1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne(semestralne)   

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie 

programowo najwyższej ( semestrze programowo najwyższym) i roczne(semestralne) 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych( semestrach programowo niższych) w 

szkole danego typu, z uwzględnieniem § 20 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.  

2) Jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu po szkole podstawowej.  

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

końcowej, o której mowa w ust 1 pkt. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

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

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religie albo etykę do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć.  

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.   

§ 52. 

 W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 

opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą 

przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w 

odrębnych przepisach zwany dalej,, egzaminem ośmioklasisty”    

1. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin 

ósmoklasisty, jest obowiązany nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w 

którym ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, zgłosić szkołę do okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

2. Dyrektor szkoły zapoznaje się informatorami dotyczącymi zasad organizacji egzaminu 

ośmioklasisty do dnia 1 września każdego roku. 

3. Centralna komisja egzaminacyjna w terminie do 10 września podaję informację o 

dozwolonych przyborach pomocniczych, o szczegółowych sposobach dostosowania 



warunków i form przeprowadzania egzaminu dla uczniów z dysfunkcjami oraz o 

organizacji egzaminu. 

4.  Obserwatorami egzaminu ósmoklasisty mogą być: 

1) delegowani pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych; 

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę, posiadający upoważnienie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

§ 53. 

1. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty 

może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, składa do dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami nie później niż na 3 

miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty. W uzasadnionych przypadkach 

wniosek może być złożony w terminie późniejszym. 

3. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, 

przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października lub 

niezwłocznie po jego otrzymaniu roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do 

egzaminu ósmoklasisty. 

4. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, 

przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia15 października roku szkolnego, 

w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

5.  Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców 

ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania 



warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 20 listopada roku 

szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

6. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty dla ucznia, wystąpiła po przekazaniu wykazu, dyrektor szkoły lub 

upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie rodziców ucznia 

albo o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania 

warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły 

informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności 

dostosowania formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla danego ucznia i 

przekazuje dane osobowe tego ucznia, 

§ 54. 

1. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, sporządza wykaz 

uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i przekazuje go dyrektorowi 

Okręgowej Komisji egzaminacyjnej, do dni 30 listopada. Ponadto Dyrektor szkoły 

informuje niezwłocznie dyrektora OKE o wszystkich zmianach zaistniałych po tym 

terminie. 

§ 55. 

1. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego i włoskiego. 

§ 56. 

1.  Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący   

      szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.  

2.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem 

egzaminu ósmoklasisty, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może 

powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu. Osoby te 

powinny odbyć szkolenie dotyczące organizacji egzaminu. 



 

3. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy 

uczniów w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w danej sali egzaminacyjnej. 

4. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów. 

5. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu sprawdza, 

czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty nie 

zostały naruszone. 

6.  W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, zostały naruszone, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu zawiesza egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i powiadamia o tym 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

§ 57. 

1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików. Przewodniczący 

zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku 

uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty, 

2.  Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne, polecając 

sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty 

odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych. 

3. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu 

egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny. 

4.  Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w wyznaczonych 

miejscach arkusza egzaminacyjnego zamieszcza się kod ucznia i numer PESEL, a w 

przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję 

egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. 



§ 58. 

1.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach: 

1) Pierwszego dnia – z języka polskiego; 

2)  Drugiego dnia – z matematyki; 

3) Trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru,  

2. Egzamin ósmoklasisty trwa: 

1) Z języka polskiego – 120 minut; 

2)  Z matematyki – 100 minut 

3)  Z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, po 90 minut. 

3. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

4. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą 

zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu 

rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów. 

5. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty: 

1) stoliki, przy których pracują uczniowie, są ustawione w jednym kierunku; 

2)  na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i 

przybory pomocnicze wymienione w komunikacie w sprawie materiałów i przyborów 

pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie ósmoklasisty, 

6.  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego 

może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem 

osób udzielających pomocy medycznej. 

7. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań egzaminacyjnych ani się ich nie komentuje. 



8. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty ze 

sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

9.  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać 

wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w 

skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego 

rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym w przypadku, oraz obserwatorzy 

10. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty z 

danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza lub przerywa 

egzamin ósmoklasisty z tego przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej. 

§ 59. 

1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający prace 

pozostałym uczniom przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa 

egzamin tego ucznia i unieważnia jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu 

egzaminu ucznia zamieszcza się w protokole. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji 

Centralnej, unieważnia egzamin tego ucznia.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w 

terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 

sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

4. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu:  

1) Stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub  

2) Uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin 

tego ucznia i unieważnia jego egzamin.  



5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, 

w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia egzamin tego ucznia.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych 

wynikach odpowiednio egzaminu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na 

wpisanie wyników uzyskanych z egzaminu wpisuje się ‘’ 0”  

7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, 

powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu 

w następnym roku.  

§ 60. 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego, uprawniającym do zwolnienia z 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. W przypadku takiego ucznia, w zaświadczeniu 

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, w miejscach przeznaczonych na 

wpisanie wyniku egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, wpisuje się „100% punktów” 

oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”. 

2. Prace egzaminacyjne uczniów: zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub 

karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, przechowuje okręgowa komisja egzaminacyjna 

przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia przekazania szkołom zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty  

§ 61. 

1. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji 

egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust.2 pkt. 7 ustawy, powołani przez dyrektora 

komisji okręgowej.  

2. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 2, tworzą zespół egzaminatorów w zakresie 

sprawdzianu.  

3. Dyrektor komisji okręgowej spośród członków zespołu egzaminatorów, o którym mowa 

w ust. 3, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący zespołu 



egzaminatorów uczestnicy w szkoleniach organizowanych przez komisję okręgową przed 

sprawdzianem prac uczniów, kieruję pracą zespołu egzaminatorów oraz organizuje i 

nadzoruje prace egzaminatorów.  

4. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych 

przez egzaminatorów  

5. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.  

§ 62. 

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu l 

przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora komisji 

Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscy wskazanym przez 

dyrektora komisji okręgowej.  

2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza 

ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w 

następnym roku.  

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji 

okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z 

rodzicami( prawnymi opiekunami) ucznia.  

§ 63. 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców( prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona 

praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom( prawnym opiekunom) do 

wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.  

§ 64. 

1. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje 

się na świadectwie ukończenia szkoły.  



2. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego 

ucznia komisji okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych, danego roku.  

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom( prawnym opiekunom).  

XV.   PRACOWNICY  SZKOŁY 

§ 65 

W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. Zasady 

zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1  określają odrębne 

przepisy. 

§ 66 

Organ prowadzący, wyznacza w Szkole na stałe nauczyciela – społecznego zastępcę, który 

zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności. Zakres kompetencji społecznego zastępcy 

określa Dyrektor. 

NAUCZYCIEL 

§ 66 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów, 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, 

3) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru 

metody jego realizacji, 

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy. Warunki i procedury oceny pracy 

określa ustawa – Karta Nauczyciela  oraz rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i     

trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela , trybu postępowania odwoławczego oraz  

składu i sposób powoływania zespołu oceniającego. 

5) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 



6) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

7) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktyczno –

wychowawczego  programu nauczania,  

8) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – karta nauczyciela, 

9) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się do 

nagrody  jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu 

określone są w ustawie - Karta Nauczyciela, 

10)  dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych w 

ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery   

budżetowej, 

11)  nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze tj. : 

a. nagrody Ministra Edukacji Narodowej na wniosek dyrektora szkoły,   po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły. Tryb i kryteria przyznawania nagród 

określa rozporządzenie MEN w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze. Wysokość nagrody    

ustala MEN, 

b. nagrody Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły, po uzyskaniu    

pozytywnej opinii rady pedagogicznej szkoły. Termin składania                        

wniosków, wysokość nagród oraz kryteria ich przyznawania określa Kurator  

Oświaty, 

c. nagrody Wójta Gminy na wniosek dyrektora szkoły. Termin składania   wniosków, 

wysokość nagród oraz kryteria ich przyznawania określa Wójt Gminy, 

d.  nagrody Dyrektora Szkoły na jego własny wniosek, po uzyskaniu opinii rady 

pedagogicznej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania 

nagród.  Nagroda dyrektora szkoły może być przyznawana w każdym terminie, a w  

szczególności  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość  nagród ustala dyrektor  

szkoły  



e.  odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” , za szczególne zasługi dla  

oświaty i wychowania. „Medal Komisji Edukacji   Narodowej”  nadaje MEN, który w 

drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady nadawania „Medalu Komisji 

Edukacji Narodowej”,   tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego 

wręczania i   sposób noszenia, z  uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełniać  

wnioski o nadanie  medalu,   

12)  korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły i 

właściwych placówek oraz instytucji oświatowych oraz naukowych, 

13) udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego 

14)  zdobywania stopni awansu zawodowego. Szczegółowe warunki zdobywania  stopnia 

awansu zawodowego określają: ustawa – karta nauczyciela oraz rozporządzenie MEN 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, 

15) do opieki ze strony opiekuna stażu ( nauczyciel stażysta i kontraktowy ), 

16)  świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w 

przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego   

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym 

roku szkolnym. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia 

3. Nauczyciel obowiązany jest : 

1) Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę 

2) Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju 

3) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego 



4) Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka 

5) Dbać o kształtowanie u uczniów postaw obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów ras i światopoglądów 

4. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. W szczególności nauczyciel ma obowiązek: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa  i higieny pracy, 

2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę, 

3)  przestrzeganie zapisów statutowych, 

4)  zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

5)  egzekwowanie i przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie szkoły, 

6) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych 

7) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych pozalekcyjnych, 

8) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

9) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

10)  stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 

11)  podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

12) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny, 

13)  aktywne uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły, 

14)  stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 

15)  opracowywanie lub wybór  programów nauczania z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, 



16)  sporządzanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych  oraz 

przedstawianie ich na posiedzeniach rady pedagogicznej szkoły podsumowujących 

prace szkoły za poszczególne okresy każdego roku szkolnego, 

17)  sporządzanie konspektów zajęć edukacyjnych przez nauczycieli, których zajęcia   

edukacyjne są hospitowane, którzy prowadzą lekcje otwarte i lekcje koleżeńskie. 

Kopie konspektów z tych zajęć pozostają w dokumentacji szkoły. 

5. Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego ma obowiązek: 

1) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie  powierzonych mu wychowanków, 

2)  tworzyć warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, 

3) dążyć do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci 

poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy, 

4) wspierać rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 

siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno- kulturowej i przyrodniczej, 

5) planować i prowadzić pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o   wybrany 

program wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość, 

6)  w pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracować z psychologiem i 

pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w 

rozwiązywaniu problemów, 

7)  prowadzić dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków, 

8)  planować pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym, 

9) stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną, 

rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w  różnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy 



pracy do jego możliwości. 

7.  Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – 

edukacyjnych. 

8.  Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania. 

9. Nauczyciel Oddziału Przedszkolnego ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy 

merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej. 

10. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela  

kontraktowego oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela 

bezpośrednią opieką a w szczególności ma obowiązek: 

1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za  okres stażu, 

2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje  lub uczestniczenia 

wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych  prowadzonych przez innych nauczycieli 

3) hospitowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się 

opiekuje – przynajmniej raz w miesiącu, 

4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy 

przebiegu stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden 

raz w miesiącu, 

5) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje 

sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

6) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.  

11. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy. 

12. Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – Karta Nauczyciela. 

 

WYCHOWAWCA 

§ 67 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca. 



2. Głównym zadaniem wychowawcy klasowego jest prowadzenie w powierzonej mu klasie 

planowanej pracy wychowawczej przez wytworzenie zwartego zespołu uczniowskiego, 

świadomie współpracującego z nauczycielami w pracy nad osiągnięciem przez klasę jak 

najlepszych wyników w nauce i wychowaniu (zgodnie ze szkolnym planem 

wychowawczym). 

3. Terminowe rozliczenie uczniów z nieobecności. 

4. Zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) w czasie zebrań klasowych z zasadami 

dotyczącymi usprawiedliwiania nieobecności uczniów. 

5. Nauczyciel wychowawca powinien interesować się postępami uczniów w nauce, 

organizować zajęcia zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości 

i przyjaźni wśród uczniów. 

6. Współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, w której jest wychowawcą, dla 

doskonalenia procesu dydaktyczno – wychowawczego z pedagogiem szkolnym w celu 

eliminowania przyczyn społecznego niedostosowania i ochrony przed skutkami 

demoralizacji środowiska. 

7. Inicjować pomoc uczniom mającym trudności w nauce, otoczyć opieką uczniów 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej oraz organizować niezbędną 

pomoc w tym zakresie. 

8. Współdziałać z bibliotekarzem szkolnym, Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym,  

Samorządem Uczniowskim w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, 

prowadzić  działania dla upowszechnienia kultury pedagogicznej wśród rodziców. 

9. Inspirować i organizować środowisko wychowawcze na rzecz szkoły i prowadzić do 

możliwie jak najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem. 

10. Inicjować samorządną działalność uczniów poprzez stwarzanie dogodnych warunków do 

statutowej działalności organizacji uczniowskich i młodzieżowych oraz sprawować 

opiekę nad  samorządem klasowym. 

11. Systematycznie oddziaływać na wychowanków w celu kształtowania ich poczucia 

odpowiedzialności za własne czyny, wyrabianie pożądanych postaw społecznych i 



obywatelskich, nacechowanych zdolnością dostrzegania i rozwiązywania problemów 

środowiska. 

12. Przyzwyczajać uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy. 

13. Wyrabiać poczucie współodpowiedzialności za ład, estetykę klasy, szkoły, poszanowanie 

sprzętu szkolnego i pomocy naukowych. 

14. Troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych. 

15. Wyrabiać u uczniów trwałe nawyki uczestnictwa w życiu szkoły i zajęciach 

pozalekcyjnych oraz wywierać wpływ na zachowanie się uczniów w szkole i poza nią. 

16. Czuwać nad realizacją obowiązku szkolnego. 

17. Realizować na godzinach wychowawczych cykle tematyczne zgodnie z przyjętym 

szkolnym programem wychowawczym. 

18. Swoją postawą winien wychowawca urzeczywistniać wartości pożądane u swoich 

podopiecznych. 

19. Prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno - wychowawczej w 

klasie poprzez : 

1) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, 

2) wypisywanie świadectw szkolnych,  

3) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy, 

4) sporządzanie opinii o uczniach. 

20. Nauczyciel wychowawca ma prawo w swej pracy korzystać z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

21. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

22.  Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku, 

potrzeb oraz warunków środowiskowych uczniów. 

PEDAGOG  SZKOLNY 



§ 68 

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia Pedagoga Szkolnego. 

2.  Do zadań Pedagoga Szkolnego  należy: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu szkoły lub oddziału przedszkolnego,  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły lub oddziału przedszkolnego, 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 



i jego uczestnictwo w życiu szkoły i oddziału przedszkolnego. Ponadto udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej,  

10)  współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

3.  Podstawowym dokumentem pedagoga jest dziennik pedagoga, do którego wpisuje 

tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, 

wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w 

szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i 

instytucjami, z którymi pedagog lub psycholog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.  

4. Pedagog ma obowiązek zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez Szkołę 

postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

§ 69 

      Zadania psychologa szkolnego: 

1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 

umożliwianie ich zaspokojenia.  

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.  

3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.  

4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i 

nauczycieli.  

5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli.  

6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia. 



7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia.  

8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających 

z programu wychowawczego szkoły.  

9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  

10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.  

11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.  

LOGOPEDA SZKOLNY 

§ 70 

Do zadań logopedy szkolnego należy:  

1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów. 

2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i 

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń. 

3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów. 

4. Logopeda organizuje zajęcia terapii i pomoc logopedyczną na terenie szkoły. 

5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i oddziału przedszkolnego. 

Ponadto udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 



6. Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym 

dzieckiem. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i 

możliwości ucznia. Czas pracy z dzieckiem wynosi od 20 do 40 minut. 

7. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia 

zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń 

oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, 

ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.  

8. Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione 

są od kontynuacji ćwiczeń w domu.  

 

DORADCA ZAWODOWY 

§ 71 

Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów. 

4. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę. 

5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.  

6. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej.  

7. Dyrektor wyznacza nauczyciela prowadzącego zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 



TERAPEUTA PEDAGOGICZNY 

§ 72 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1. Prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych. 

2. Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

szkoły lub oddziału przedszkolnego. 

3. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym. 

4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniom we współpracy z rodzicami uczniów. 

5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i oddziału przedszkolnego. 

Ponadto udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

XVI.  ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA  SZKOŁY  Z  RODZICAMI UCZNIÓW 

ORAZ  WYCHOWANKÓW  PRZEDSZKOLA 

§ 73 

1.      Współdziałanie Szkoły z rodzicami ma na celu: 

1)      dążenie do usprawnienia współpracy wychowawczej w relacji szkoła – dom, 

2)      lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów, 

3)      zjednywanie rodziców do pomocy w realizacji zadań  Szkoły, 



4)     uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie 

realizowanych działań szkoły i domu, 

5)     umacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami podczas wspólnie 

wykonywanych zadań, 

6)     umożliwienie dwukierunkowego porozumienia się nauczycieli i rodziców na zasadzie 

demokratyzmu i partnerstwa, 

7)     wymianę opinii i spostrzeżeń, np. w sprawie rozwoju fizycznego, społecznego i 

psychicznego uczniów lub odczuwanych przez nich potrzeb psychospołecznych, 

8)     sugerowanie rodzicom określonych form oddziaływań wychowawczych, za pomocą  

których mogliby wydatnie pomóc swym dzieciom w nauce i zachowaniu, 

9)     ułatwianie nauczycielom zrozumienia stosunku ucznia do swej rodziny oraz jej 

oczekiwań wobec niego. 

2.      Cele określone w ust. 1 mogą być realizowane poprzez udział rodziców w: 

1)     działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,  

2)      planowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczej grupy wiekowej i szkoły, 

3)     organizowaniu i uczestniczeniu w imprezach, uroczystościach i apelach szkolnych, 

4)      wypracowaniu tradycji, obrzędowości i symboliki szkolnej, 

5)     wzbogacaniu materialnej bazy szkoły (wykonywanie pomocy naukowych, dekoracji 

szkoły, przekazywanie sprzętu, środków poglądowych itp.), 

6)     organizowaniu bądź współorganizowaniu imprez, dyskusji, prelekcji, pogadanek na 

określone tematy, 

7)     opracowaniu planów pracy wychowawczej klasy, 

8)     zagospodarowaniu i uzupełnianiu wystroju klas i innych pomieszczeń, 

9)     opiece nad zespołami uczniowskimi funkcjonującymi w klasie, 

10)  pomocy w organizacji wycieczek, 

11)  pomocy w nauce i opieka nad uczniami słabymi. 



 

§ 74 

1.      Rodzice mają prawo do: 

1)   uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci, 

2)  dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,  

3)  rzetelnej informacji o postępach i ocenach dotyczących nauki i zachowania dziecka, 

4)   wsparcia ze strony Szkoły w razie problemów wychowawczych, 

5)  partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli, 

na sprawy Szkoły, 

6)     znajomości planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i klasy, 

7)     znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, zasad klasyfikowania i 

promowania uczniów, 

8)     porad pedagoga w sprawach wychowania i niwelowania trudności w nauce, 

9)     współdecydowania o dodatkowych umiejętnościach zdobywanych na zajęciach 

programowych, 

10)    współpracy z wychowawcą klasy w organizacji czasu wolnego uczniów (kino, teatr,     

wycieczki, rajdy, itp.) 

11)     wyrażanie opinii na temat pracy wychowawczej i przekazaniu jej Dyrektorowi, 

12)     wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu  Szkołę opinii na temat pracy 

szkoły. 

2.      Do obowiązków rodziców należy: 

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka i nie zaniedbywać ich, 

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania, 



3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informować wychowawcę o 

przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiać nieobecność dziecka 

na piśmie w terminie 7 dni, 

4) angażować się, jako partnerzy, w działaniach Szkoły, brać aktywny udział w wyborach 

i współdziałać z  organami Szkoły, 

5) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie 

dziecka, 

6)    interesowanie się rozwojem psychofizycznym swych dzieci, 

7)     udział w spotkaniach organizowanych przez wychowawców , Dyrektora, Radę 

Rodziców. 

1. Rodzice dziecka podlegającemu rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu 

przedszkolnemu, są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem  dziecka do oddziału 

przedszkolnego przedszkola 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, zgodnie z Ustawą obowiązani są 

do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć 

szkolnych, 

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki 

określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art.37 ust. 1 Ustawy- prawo Oświatowe 

5) informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej w 

obwodzie której dziecko mieszka o formie spełnienia obowiązku szkolnego. 

 

XVII.  UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE 



§ 75 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata i może być realizowane w oddziałach 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej. 

2. Dziecko w  wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 

4. Obowiązek szkolny zaczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 7 lat. 

5. Na wniosek rodziców , naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat. 

6. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko do klasy pierwszej jeżeli: 

1) Korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej 

2) Posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 

3) Dyrektor szkoły na wniosek rodziców może odroczyć rozpoczęcie spełnienia 

obowiązku szkolnego o jeden rok. Do wniosku należy dołączyć opinię, z której 

wynika potrzeba odroczenia wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – 

pedagogiczną 

7. Droga dziecka do szkoły nie może przekraczać: 

1) 3 km w przypadku uczniów klas I – IV  

2) 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII 

8. Jeżeli droga ucznia do szkoły przekracza odległości wymienione w wyżej to obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzicka. 

9. Dzieci i uczniów przyjmuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych i do klas 

pierwszych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 



10. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego i  klasy  pierwszej lub innej klasy w 

trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem dzieci i młodzieży 

zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

11. Do klasy pierwszej, dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są z urzędu. 

12. W przypadku większej liczby kandydatów na pierwszym etapie postepowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) Wielodzietność rodziny kandydata 

2) Niepełnosprawność kandydata 

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji, na 

drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 

14. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej , której ustalono obwód, przyjmuje się na 

podstawie zgłoszeń rodziców dzieci. 

15. Do klasy szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 

16 ust. 3 ustawy, a także dzieci, w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze 

przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.  

 

PRAWA  UCZNIA 

§ 76 

1.  Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka, przepisów 

oświatowych i niniejszego Statutu. 



2.   Uczniowie Szkoły mają prawo do: 

1)  szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników, 

2)   wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych osób, 

3) pełnej informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, 

zasadach i kryteriach oceniania, 

4)  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

5) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

6)   korzystania z pomocy nauczycieli w zdobywaniu wiedzy oraz bazy dydaktycznej 

szkoły, 

7) uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych i innych formach aktywności 

organizowanych przez Szkołę, 

            8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz specjalistycznej wg zasad określonych 

               odrębnymi przepisami, 

8) życzliwego i podmiotowego traktowania przez społeczność szkolną, 

9) zachowania w tajemnicy informacji mogących naruszać dobra osobiste jego lu jego 

rodziny, 

10)  wpływania na organizację wewnętrznego życia szkoły poprzez udział w działalności 

samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji działających na  terenie szkoły, 

11) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

12) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

13) pomocy ze strony nauczycieli w przypadku trudności w nauce, 

14) odwołania się od wystawionej oceny śródrocznej lub końcowej zgodnie z trybem 

przyjętym w szkole,  



15)  odwołania się od oceny zachowania, zgodnie z trybem obowiązującym w szkole.  

3. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i  zabawy dowolne, 

zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe, 

2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i 

poszanowania jego godności osobistej, 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno –wychowawczym, 

poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, 

emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania, 

4) uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice. 

OBOWIĄZKI  UCZNIA 

§ 77 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) właściwego zachowania podczas zajęć. 

2) regularnego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, pisemnego 

usprawiedliwiania w ciągu 7 dni nieobecności na zajęciach. Nieobecności ucznia 

usprawiedliwiane są  na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych 

przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia, 

3) aktywnego uczenia się, dokładania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i 

wymagań nauczycieli,  

4) właściwego przygotowywania się do zajęć, terminowego wykonania zadań domowych, 

5)   przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego,  

6)   traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników,  

7)  kulturalnego i życzliwego zachowywania się na terenie Szkoły i poza jej terenem, 

8)   przestrzegania zasad obowiązujących w szkole,  



9)  nieużywania w czasie zajęć i uroczystości szkolnych telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych (np. dyktafonów, odtwarzaczy mp3). Na czas 

przebywania ucznia w budynku szkoły telefon musi być wyłączony (z wyłączeniem 

przerw międzylekcyjnych).  

10) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych uczniów i osób dorosłych, 

11) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę stroju szkolnego oraz jego 

czystość. 

2.  Uczniowi nie wolno  

1) znęcać się nad innymi uczniami 

2) stosować przemocy fizycznej bądź psychicznej 

3) naruszać nietykalności drugiej osoby.  

4) palić tytoniu i spożywać alkoholu,  

5) używać środków odurzających,  

6) wnosić na teren szkoły przedmiotów, narzędzi i środków stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia uczniów i innych osób. 

3. Złamanie tych zakazów jest wykroczeniem zagrożonym najsurowszymi sankcjami 

wynikającymi z Regulaminu Szkoły, jak również z przepisów prawa. 

 

NAGRADZANIE  I  KARANIE  WYCHOWAWCZE 

§ 78 

1.  W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. 

2.  Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej na rzecz 

Szkoły, osiągających wybitne wyniki w konkursach oraz za dzielność i odwagę stosuje się 

następujące wyróżnienia i nagrody: 

1)   pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich wobec klasy, 

2)   pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej na apelu, 



3)  list pochwalny do rodziców, 

4)  dyplom uznania 

5)   nagroda rzeczowa, 

 6)   wytypowanie ucznia do nagrody Wójta Gminy Malbork, 

7)  za osiągnięcia w nauce uczniowie klas I-III otrzymują dyplom wzorowego ucznia w kl. I-

III, 

8) tytuł wzorowego ucznia nadaje wychowawca klasy uczniowi, który spełnia kryteria na 

wzorowego ucznia , świadectwo z wyróżnieniem w kl. IV-VIII jeżeli uczeń uzyskał średnią 

ocen 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

9) rodzice uczniów kl. IV- VIII, którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem otrzymują  

dyplom  pochwalny wręczany na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego, 

10) Nagrodę rzeczową/ książkową lub inną/ przyznaje wychowawca za naukę lub inne   

       osiągnięcia ucznia po wcześniejszym ustaleniu z rodzicami. 

   11)  Dyplomy za inne osiągnięcia ucznia przyznaje wychowawca lub nauczyciel wg własnego 

uznania. 

12)  Rodzicom lub innym osobom zaangażowanym w życie klasy lub szkoły wręczany jest   

dyplom  na apelu kończącym rok szkolny. Z wnioskiem o taki dyplom występują 

wychowawcy lub nauczyciele. 
3.   Nagradzać może: 

1)   samorząd klasowy z wychowawcą, 

2)   Dyrektor, 

3)   Rada Pedagogiczna, 

4)   opiekun organizacji uczniowskiej, 

5)   Rada Rodziców. 

4. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły lub Rady Rodziców. 

§ 79 



1. Wobec uczniów niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w Szkole  oraz uczniów 

łamiących zasady niniejszego Statutu i Regulaminu Szkoły, stosuje się następujący system 

kar: 

1)   ustne upomnienie (rozmowa) wychowawcy, 

2)   ustne upomnienie (rozmowa) Dyrektora, 

3)  pisemne upomnienie o nagannym zachowaniu ucznia z powiadomieniem rodziców, 

4)  wezwanie rodziców na rozmowę, 

5) zawieszenie prawa udziału ucznia w imprezach szkolnych (np. dyskotekach, 

wycieczkach szkolnych itp.) 

6)  nagana Dyrektora, 

            7)  wystąpienie do sądu z wnioskiem o przydzielenie kuratora, 

8) przeniesienie do innej szkoły - Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z 

wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana 

środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O 

przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:  

a) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary 

przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą 

pożądanych efektów,  

b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu 

i życiu innych uczniów,  

c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, 

zastraszanie.  

2.  Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, Wychowawcy, Pedagoga Szkolnego lub rodziców do Dyrektora w terminie 3 

dni od jej ogłoszenia. 

3.   Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do 

ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 



4.  Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły, 

zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dyrektor. 

§ 80 

1.Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do Kuratora Oświaty Dyrektor, 

    na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

2.  Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenia go z listy uczniów może być 

poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności: 

1) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na imprezach i 

wycieczkach organizowanych przez szkołę, 

2)   posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych, 

3)   umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kolegi, 

4) demoralizowanie innych uczniów, 

5)  stosowanie agresji i przemocy stosunku do uczniów lub nauczycieli. 

§ 81 

1.      Szczegółowe prawa i obowiązki uczniów oraz zasady nagradzania i karania wychowawczego 

uczniów określa Regulamin Szkoły. 

2.      Postanowienia Regulaminu Szkoły nie mogą być sprzeczne z regulacjami zawartymi w 

Statucie  Szkoły. 

 

XVIII.  PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 82 

1.   Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Uchwalenia oraz zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Pedagogiczna, na wniosek 

Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, organu 

nadzorującego , organu prowadzącego - po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 
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