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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Ilekroć dalej bez bliższego określenia jest mowa o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) ; 

2) uczniach – należy przez to rozumieć także dzieci uczęszczające do oddziału 

przedszkolnego oraz gimnazjum; 

3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem Szkoły; 

4) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych  

Szkoły; 

5) oddziałach – należy także przez to rozumieć oddziały przedszkolne; gimnazjalne 

6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole 

7) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców czy Samorządzie Uczniowskim – 

należy przez to rozumieć odpowiednio organy Szkoły 

8)  mediacji - należy przez to rozumieć rozmowę stron będących w konflikcie w obecności 

mediatora, w trakcie której dąży się do rozwiązania sporu i znalezienia porozumienia 

pomiędzy stronami. Mediacja rówieśnicza, to mediacja prowadzone przez mediatora 

lub mediatorów rówieśniczych, w której stronami sporu są uczniowie. 

 

§ 2 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropczycach jest publiczną szkołą podstawową.  

2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Wyspiańskiego 8 i 10. 

3. Szkoła nosi numer 1. 

4. Szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. 

5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

i jest używana w pełnym brzmieniu i taka nazwa funkcjonuje na pieczęciach. 

6. Szkołę prowadzi Gmina Ropczyce zwana dalej organem prowadzącym. 

7. Do obwodu szkoły należą ulice: Kr. K. Wielkiego, T. Kościuszki, 3 Maja od nr 1 do 255, W. 

Witosa, Grunwaldzka, Najświętszej Marii Panny, Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego od nr 1 

do 211, A. Mickiewicza, Wierzbowe Miasto, Leśna, Zielona od nr 1 do 124, J. Słowackiego, 

Masarska, M. Grendysa, Marszałka Piłsudskiego do nr 23, J. Korczaka, Monte Cassino, J. 

Kilińskiego, St. Wyspiańskiego, M. Konopnickiej, Krakowska, Sportowa, Polna, H. 

Sienkiewicza, L. Kuli, Ogrodnicza, Rzeszowska od nr 1 do 22, ks. dra J. Zwierza, Wiejska, 

Podsłońce, Borki Chechelskie od 1 do 14, Św. Floriana, Św. Barbary nr nieparzyste od 1 do 

19, nr parzyste od 2 do 32, St. Viscardiego, Topolowa, J. Kochanowskiego, W. Macha, Jana 

III Sobieskiego, ul. Rynek, Dębowa, Bohaterów Nockowej, Wł. Burszytna, Krisego, Krótka. 

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty 

w Rzeszowie. 
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§ 3 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

4. W szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne do czasu ich wygaszenia (klasa II i III w roku 

szkolnym 2017/2018 oraz klasa III w roku szkolnym 2018/2019). 

5. Uczniowie klasy III gimnazjum otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz przystępują 

do egzaminu gimnazjalnego na zasadach ustanowionych przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjna oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. 

 

§ 4 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II 
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CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb 

i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program 

wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej, 

4) w oddziałach gimnazjalnych do czasu ich wygaszenia. 

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

 

§ 7 

 

1. Celem kształcenia w szkole podstawowej jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

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

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele), 

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

i etnicznej, 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

5 

 

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

osób, 

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

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

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

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

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

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego 

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 

 1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 

 2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić 

od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

 3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego 

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

 4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

 5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

 6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

 7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

 8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

 9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami 

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 
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13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną 

i właściwą postawę ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) 

i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących 

w relacjach międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych, 

26) rozwiązywanie sporów i problemów w sposób twórczy, w tym z zastosowaniem metody 

mediacji. 

§ 7a 

Cele kształcenia w gimnazjum 

 

1. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad 

i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, 

określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły; 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 
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6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym  

oraz uczenia się przez całe życie. 

2. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla III etapu 

edukacyjnego z zachowaniem realizacji minimalnej ilości godzin nauczania poszczególnych 

edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych przepisach, w tym: 

1) w  zakresie nauczania w szczególności: 

a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem, 

b) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym 

co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

c) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych 

treści, 

d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - 

skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.), 

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, 

w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi  

i siebie, 

g) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej. 

2) w zakresie kształcenia umiejętności stworzenie  uczniom warunków do: 

a) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej 

odpowiedzialności za własną naukę, 

b) porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia  

i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem 

ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień, 

c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie 

zachowania obowiązujących norm, 

d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób, w tym z wykorzystaniem mediacji, 

e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł  

oraz efektywnego posługiwania  się technologią informacyjną, 

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń 

 i nawyków, 

g) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 
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h) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów 

społecznych, w tym z wykorzystaniem mediacji. 

3) W  zakresie wychowania podejmowania działań, aby uczniowie: 

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym), 

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra 

i piękna w świecie, 

c) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, 

jak i całej edukacji na danym etapie, 

d) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym 

i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną  

z wolnością innych, 

e) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego  

oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

g) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

h) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia  

ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli  

i uczniów. 

 

§ 8 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,  

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, 

dydaktyczno – wyrównawczych, sportowych, 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 
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6) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Ropczycach, Sądem Rodzinnym 

w Ropczycach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach, PCPR, 

policją, strażą pożarną i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi 

szkołę.  

7) stwarza warunki do działania wolontariatu. 

 

§ 9 

 

1. Koordynatorem działań wolontariatu na terenie szkoły jest nauczyciel lub grupa nauczycieli 

wyznaczeni przez dyrektora szkoły oraz rada wolontariatu wyłoniona przez Samorząd 

Uczniowski. 

2. W zakresie wolontariatu szkoła: 

1) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów; 

2) stwarza uczniom możliwości podejmowania działań wolontariatu organizowanych przez 

organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza szkołą na podstawie zawartych 

porozumień lub umów również na terenie szkoły; 

3) może organizować własne działania w zakresie wolontariatu i włączać w nie uczniów. 

3. Wolontariat działa na podstawie opracowanego Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

§ 10 

 

1. Szkoła zapewnia odpowiednio do wieku i potrzeb opiekę według zasad bezpieczeństwa 

i higieny poprzez: 

 

1) sprawowanie opieki nad uczniami podczas prowadzonych zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, pobytu w świetlicy oraz imprez organizowanych 

w szkole i przez szkołę poprzez:  

2) przestrzeganie zasad bhp podczas wszystkich zajęć, 

3) niepozostawianie uczniów bez nadzoru osób do tego upoważnionych w czasie 

wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę oraz imprez kulturalno – rozrywkowych, 

sportowych i innych, odbywających się na terenie szkoły lub organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem, 

4) sprawowanie opieki nad uczniami w czasie lekcji w terenie, wycieczek, rajdów 

organizowanych przez szkołę, 

5) pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie 

z opracowanym  Regulaminem dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowejnr 1 

w Ropczycach, który ustala dyrektor w drodze zarządzenia, 

6) systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się, 

7) udzielanie uczniom mającym trudna sytuację materialną oraz dotkniętych wypadkami 

losowymi stałej bądź doraźnej pomocy finansowej, psychologicznej, 

8) sprawowanie opieki nad uczniami biorącymi udział w realizacji projektu edukacyjnego 

2.  Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

3. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

a w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić 

dyrekcję szkoły lub pracownika administracji o fakcie przebywania osób postronnych. 
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4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora 

o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 

5. Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby 

zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

6. Każdy użytkownik dziennika elektronicznego zobowiązany jest stosować się do opisanych 

w Regulaminie dziennika elektronicznego (e – dziennika) zasad bezpieczeństwa w zakresie 

korzystania, gromadzenie i przetwarzania danych w nim zawartych. 

7. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas 

zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych: 

 

 1) Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła od momentu jego przyjścia do momentu 

jego wyjścia ze szkoły. 

 2) Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły. 

 3) Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele szkoły: 

 a) w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję, 

 b) w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący, 

 c) w czasie zajęć zorganizowanych poza szkołą – nauczyciel i ustalony opiekun, 

 4) Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy 

uczniów ujętej w planie organizacji szkoły. 

5) Wszystkie kwestie związane z organizacją i bezpiecznym  przebiegiem wycieczek 

szkolnych zawiera Regulamin organizacji wycieczek w Szkole Podstawowej nr 1 

w Ropczycach, który ustala dyrektor w drodze zarządzenia.  

 5) W uzasadnionych wypadkach nieobecności nauczyciela (np. choroba) dopuszcza się 

łączenie grup (klas) uczniów i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad nimi. 

6) Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły (zapis w księdze zastępstw 

równoznaczny z przejęciem dyżuru za nieobecnego nauczyciela) 

 7) Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe 

tylko wyjątkowych sytuacjach i pod warunkiem przejęcia opieki nad klasą przez innego 

nauczyciela za zgodą dyrektora szkoły. 

 8) Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 

 8) Zwolnienie ucznia z zajęć w celu odbycia przez niego innych obowiązków (zajęć) 

w szkole jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem przejmującym 

opiekę nad uczniem. 

10) Ucznia może zwolnić z lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub inny nauczyciel 

na pisemny wniosek rodziców lub rozmowę telefoniczną, w których podano przyczynę 

zwolnienia, dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

11) Uczeń reprezentujący szkołę w zawodach sportowych i innych konkursach przebywa 

pod opieką wyznaczonego opiekuna posiadającego zgodę dyrekcji na wyjazd lub 

wyjście (lista uczestników konkursu, karta zgłoszeniowa), a w dzienniku funkcjonuje 

jako obecny. 

12) Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na 

terenie szkoły, a także podczas zajęć poza jej terenem. 

13) Szczególne zasady bezpieczeństwa zachowują nauczyciele wychowania fizycznego. 

W czasie wyjazdu na basen przejmują opiekę nad dziećmi nauczyciele wyjeżdżający 

wraz z nimi autobusem. Nauczyciel instruktor przejmuje grupę w momencie wejścia 
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dzieci na basen, a po zakończonych zajęciach wyprowadza do szatni. Nauczyciele 

sprawują opiekę zarówno w szatni, jak i w miejscu wyznaczonym na suszenie.  

16) Za organizację i przebieg rekolekcji odpowiadają katecheci. Nauczyciele sprawują 

opiekę nad uczniami podczas zajęć wychowawczych na terenie szkoły i w drodze do 

kościoła.  

8. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami: 

1) Dla dzieci z wadami słuchu, uczniom z uszkodzeniami narządów ruchu oraz dzieci 

z niepełnosprawnością poprzez otoczenie szczególna opieką i nauczanie 

wspomagające, 

2) Z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, powracających z zagranicy lub innym, 

którym potrzebna jest szczególna opieka i pomoc materialna. 

9. Dyrektor powierza każdy oddział  szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi  zwanemu „wychowawcą”. 

10. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów, 

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 

11. Szkoła organizuje stołówkę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 

opiekuńczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. 

12. Korzystanie z posiłków jest odpłatne, a odpłatność ustala dyrektor w porozumieniu 

z organem prowadzącym.  

13. Zakres zadań intendentki  w zakresie bezpieczeństwa uczniów korzystających ze 

stołówki: 

1) intendentka od momentu wydawania posiłków przebywa na stołówce szkolnej, 

2)  służy dzieciom pomocą w przenoszeniu posiłków do stolika,  

3)  dba o porządek i bezpieczeństwo dzieci stojących w kolejce, 

4)  na bieżąco usuwa wszelkie zabrudzenia mogące przyczynić się do wypadku ucznia 

lub innego pracownika szkoły, 

5)  czuwa nad prawidłowym i sprawnym wydawaniem posiłków, 

6)  porządkuje stołówkę po zakończeniu wydawania posiłków, 

14. Szczegóły dotyczące warunków korzystania ze stołówki i opłat ustala się i wprowadza 

Zarządzeniem dyrektora na początku roku szkolnego. 

15. Szkoła zapewnia dojazd do szkoły uczniom z osiedla Brzyzna i Granice. 

16. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie oczekiwania i w autobusie odpowiada wyznaczony 

przez dyrektora pracownik szkoły. 

17. Zakres zadań opiekuna dzieci dowożonych do szkoły:  

1) sprawdzanie stanu liczebnego w czasie oczekiwania oraz wewnątrz pojazdu, 

2) dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu miejsc w pojeździe, 

3) przestrzeganie zasady – opiekun wsiada ostatni i wysiada pierwszy, 

4) ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, 

5) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie oczekiwania 

i przejazdu, 

6) zapewnienie bezpiecznego wsiadania i wysiadania uczniów, a także w zależności 

od sytuacji przejścia do szkoły, miejsca zbiórki, a po zakończeniu transportu 

zapewnienie bezpiecznego rozejścia się do domów. W razie potrzeby, w zależności 

od usytuowania przystanku, miejsca zaparkowania, do przeprowadzania dzieci 

na drugą stronę jezdni, 

7) przestrzegania obowiązku wysiadania przez dzieci i młodzież z pojazdu tylko 

w wyznaczonych miejscach, 
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8) zorganizowanie bezpiecznego wysiadania w razie konieczności zatrzymania się 

na trasie na skutek zaistniałych okoliczności zmuszających do opuszczenia pojazdu 

przez dzieci młodzież, 

9) zabezpieczenia wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem 

jazdy i wyprowadzenie w bezpieczne miejsce, 

10) niedopuszczenie do przewozu dzieci i młodzieży w przypadku stwierdzenia 

sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia, 

11) przyprowadzenie dzieci z oddziału przedszkolnego pod klasę i odprowadzenie do 

autokaru po przejęciu opieki od nauczyciela. 

18. Szkoła umożliwia uczniom: 

1) realizację obowiązku szkolnego. 

2) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy, 

3)  systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

4)  dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

5) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

6)  korzystanie z biblioteki, świetlicy, gabinetu higienistki, gabinetu stomatologicznego. 

19. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia. 

20. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed 

wyjazdem na wycieczkę. 

21. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

22. Szkoła opracowuje i wdraża Procedury interwencyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
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§ 11 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 12 

Kompetencje dyrektora szkoły 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz zespołu szkoły, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 

i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 

omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  
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6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,  

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 

oraz określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas 

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć, 

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia, 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy 

należy w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niepedagogicznych, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 
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3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających 

status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych 

do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia 

praw i dobra dziecka, 

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument, 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

§ 13 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 
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3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności i jej zebrania są protokołowane. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.  

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem pracy rady pedagogicznej. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,  

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

wyróżnień, 

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych 

w szkole, 

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub 

program nauczania, 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz ćwiczeniowych, 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 
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5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub 

jego zmiany. 

6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

8. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym półroczu, w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb.  

10. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

 

§ 14 

Samorząd Uczniowski 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest Rada 

Samorządu Uczniowskiego.  

2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony 

przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących 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, 
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4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie „Szkolne Dyrdymały”, 

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 i szkolnego koła 

wolontariatu.  

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

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

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin 

wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.  

 

§ 15 

Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów, 

w tym uczniów gimnazjum. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzi przynajmniej po jednym przedstawicielu rad 

oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.  

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo – 

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

7. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

8. Od roku szkolnego 2017/2018 zostaje powołana jedna Rada Rodziców reprezentująca 

wszystkich uczniów wchodzących w skład szkoły, tj. oddziału przedszkolnego, szkoły 

podstawowej i gimnazjum. 
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§ 16 

Współpraca organów szkoły 

 

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szkoły. 

2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje 

kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 

statutu i planów pracy szkoły. 

3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się 

z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji. 

4. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o 

bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły, za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej. 

4. Konflikty i spory wynikające pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 
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§ 17 

 

1. Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania 

i opieki w danym roku szkolnym. 

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych. 

3.  Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny do 29 maja danego roku. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, 

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

zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. W przypadku wprowadzenia do 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza 

organizacji szkoły i przedszkola, organ prowadzący zatwierdza arkusz po zasięgnięciu 

opinii zakładowych organizacji związkowych oraz opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

6. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem podstawowych 

wymogów zdrowia i higieny. 

7. Tygodniowy rozkład zajęć dla klas I – III określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy dzienny 

rozkład zajęć ustala nauczyciel wczesnoszkolnej, z wyłączeniem zajęć prowadzonych 

przez innych nauczycieli.  

8. W szkole prowadzone są dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Pozostałe 

dzienniki i dokumentacja przebiegu nauczania i wychowania mogą być prowadzone 

w formie elektronicznej bądź papierowej.  

 
§ 18 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone 

w systemie kształcenia zintegrowanego w klasach I – III i klasowo – lekcyjnym w klasach 

IV – VIII. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. W wyjątkowych przypadkach dyrektor może 

jednorazowo skrócić czas trwania godziny lekcyjnej do 30 minut.  

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut. Przerwy obiadowe mogą trwać 15 – 20 minut. 

Szczegółowe ustalenia uwzględniane są w aktualnie obowiązującym tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

 

§ 19 

 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale jest zgodna z uchwałą rady gminy. 
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3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – 

nie więcej niż 27. 

4. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa dokonywany 

jest podział na grupy zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa 

i z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 20 

 

1. Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób ich 

dopuszczania do użytku w szkole określają odrębne przepisy. 

 

§ 21 

 

1. Prowadząc działalność innowacyjnej szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami 

i organizacjami. 

2. Przed rozpoczęciem takiej współpracy dyrektor w porozumieniu z reprezentantami 

stowarzyszenia lub organizacji określa  jej zasady i zakres. 

 

§ 22 

 

1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy 

praktyk pedagogicznych dla studentów. 

2. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel będący 

opiekunem studenta ze strony szkoły oraz opiekun wyznaczony przez szkołę wyższą. 

§ 23 

 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 24 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoc psychologiczno –

pedagogiczną. 

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

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także, o ile 

szkoła posiada środki na ten cel, w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 
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6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów. 

3. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, o ile 

posiada środki na ten cel. 

4. Szkoła może udzielać uczniom, w miarę możliwości, pomocy materialnej ze środków 

uzyskiwanych z innych źródeł niż ujęte w planie finansowym, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w wyniku porozumienia dyrektora z ofiarodawcą pomocy. 

5. Uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebne 

wsparcie i pomoc, obejmuje się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w odpowiednich do 

potrzeb formach, zgodnie z ust. 2,  lub w miarę możliwości udziela się im pomocy 

materialnej. 

6. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnione są w arkuszu 

organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 

3. Organizacja zajęć przebiega zgodnie z zatwierdzonymi Procedurami udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć specjalistycznych. 

 

§ 25 

 

1. Szkoła korzysta ze wsparcia poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie 

doskonalenia kompetencji pedagogicznych nauczycieli. 

2. Szkoła umożliwia pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzenie 

obserwacji w naturalnym środowisku ucznia.  

3. Szkoła na wniosek poradni udziela informacji o funkcjonowaniu dziecka w środowisku 

szkolnym. 

4. Szkoła tworzy warunki do indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców z pracownikami 

poradni mających na celu wsparcie rodziców w procesie wychowawczym. 

5. Szkoła korzysta z pomocy poradni w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych na zasadach współpracy uzgodnionych między szkołą 

a poradnią. 

6. Szkoła współpracuje z poradnią w ramach realizacji programu Wewnątrzszkolnego 

Doskonalenia Zawodowego uczniów. 

7. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

§ 26 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

23 

 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

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

 

§ 27 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub 

w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 28 

 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. 

oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor 

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

zajęć edukacyjnych. 

 

§ 29 

Nauczanie religii 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie, którzy decyzją rodziców nie uczęszczają na lekcję religii, objęci są zajęciami 

opiekuńczo – wychowawczymi, gdy zajęcia te nie odbywają się na pierwszej i ostatniej 

lekcji. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 5 dni wcześniej.  
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6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, 

lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad 

uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii. W celu zapewnienia właściwej opieki 

wspomagają ich inni nauczyciele szkoły. 

 

§ 30 

Wychowanie do życia w rodzinie 

 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV – VIII oraz gimnazjum organizowane są zajęcia edukacyjne 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły 

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę lub w przypadku ostatniej 

lekcji kończą zajęcia wcześniej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 31 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów 

oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy 

realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych 

funkcji szkoły: kształcąco – wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno – rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych 

przedmiotów. 

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne. 

4. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych 

nośników cyfrowych itp.), 
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2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów, 

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej, 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i 

uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości 

na prawdę i piękno zawarte w treści książek, 

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;  

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych 

i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;  

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 

dokumentów prawa szkolnego, 

e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;  

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 
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c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

 

§ 32 

Świetlica szkolna 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na 

czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole: 

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących, 

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców, 

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 

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

w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły. 

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego 

wychowawcę. 

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.  

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając 

opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

 

§ 33 

Stołówka szkolna 

 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego 

potrzebujących. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie 

w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

4. Zakres zadań intendentki  w zakresie bezpieczeństwa uczniów korzystających ze stołówki: 

 

– intendentka od momentu wydawania posiłków przebywa na stołówce szkolnej, 
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– służy dzieciom pomocą w przenoszeniu posiłków do stolika,  

– dba o porządek i bezpieczeństwo dzieci stojących w kolejce, 

– na bieżąco usuwa wszelkie zabrudzenia mogące przyczynić się do wypadku ucznia 

lub innego pracownika szkoły, 

– czuwa nad prawidłowym i sprawnym wydawaniem posiłków, 

– porządkuje stołówkę po zakończeniu wydawania posiłków. 

 

§ 34 

Baza dydaktyczna 

 

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednią bazę wyposażoną w środki 

dydaktyczne do pełnej realizacji programów nauczania oraz pomieszczenia gospodarcze 

i administracyjne. 

2.  Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:  

 

1) biblioteki, 

2) czytelni multimedialnej, 

3) świetlicy, 

4) stołówki, 

5) gabinetu pedagoga, 

6) gabinetu higienistki szkolnej 

7) sali gimnastycznej z zapleczem, 

8) boisk sportowych, 

9) placów zabaw, 

10) pracowni komputerowych, 

11) gabinetu stomatologicznego 

 

§ 34a 

Organizacja wewnątrzszkolnego system doradztwa zawodowego 

 

1. W szkole funkcjonuje system doradztwa edukacyjno – zawodowego, którego celem 

w szczególności jest:  

1) zwiększenie trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych 

oraz minimalizowanie kosztów psychicznych wynikających z niewłaściwych 

wyborów; 

2) zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach planowych 

działań; 

3) udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji 

i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju zawodowego; 

4) doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniom niepełnosprawnym; 

5) obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów 

na kolejnych etapach edukacji; 

6) zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym 

wyboru szkoły i kierunku kształcenia. 
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2. Szkoła realizuje doradztwo edukacyjno – zawodowe w formie różnorodnych przedsięwzięć 

na rzecz rozwoju zawodowego przez wszystkich nauczycieli, w tym doradcę zawodowego 

oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego 

zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 34 b 

 

1. Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego odbywa się: 

1) według opracowanego szkolnego programu doradztwa zawodowego; 

2) w formie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego na podstawie programu doradztwa 

zawodowego i dopuszczonego do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

2. Strukturę i zakres oraz formę szkolnego programu doradztwa zawodowego określa 

dokument o nazwie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ). 

 

§ 34 c 

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego uwzględnia następujące obszary 

działań doradczych: 

1) poznanie siebie, własnych zasobów; 

2) kwalifikacje na rynku pracy i kompetencje; 

3) zawody przyszłościowe, rynek edukacyjny i pracy; 

4) planowanie własnego rozwoju i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących 

ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

2. Zakres Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego obejmuje: 

1) zadania jego realizatorów (w ramach planu pracy na dany rok szkolny); 

2) czas i miejsce realizacji zadań (w harmonogramie działań na dany rok szkolny); 

3) metody i narzędzia pracy (adekwatne do zaplanowanych tematów zajęć); 

4) oczekiwane efekty (m.in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, postawach 

uczniów); 

5) sposoby ewaluacji (np. rozmowy indywidualne, ankiety); 

6) sposób organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 

w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców w obszarze doradztwa 

edukacyjno - zawodowego; 

7) wykaz instytucji do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego. 

3. Działania podejmowane w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

mają formę programu. Przed opracowaniem szkolnego programu doradztwa zawodowego 

przeprowadza się diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców. 

4. Na każdy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego, który określa: 

1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym: 

a) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych zawartych w przepisach 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie 

doradztwa zawodowego oraz oddziałów, których dotyczą te działania, 

b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych 

działaniach, w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,  

c) terminy realizacji działań, 
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d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań; 

2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań, z uwzględnieniem 

odpowiednio potrzeb uczniów i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań 

związanych z doradztwem zawodowym. 

5. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowuje 

doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację 

doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

6. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego.  

 

§ 34 d 

 

W Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego określa się w szczególności: 

1) tytuł – nazwę; 

2) podstawy prawne; 

3) wstęp (założenia); 

4) cele ogólne i szczegółowe; 

5) adresatów; 

6) koordynatora i osoby odpowiedzialne za realizację programu; 

7) treści i czas realizacji; 

8) organizację programu; 

9) metody i formy pracy doradczej; 

10) rolę i zadania osób realizujących WSDZ (nauczycieli, doradcy zawodowego, pedagoga, 

psychologa); 

11) przewidywane rezultaty (efekty); 

12) ocenę i ewaluację; 

13) załączniki (scenariusze zajęć). 

 

§ 34 e 

 

1. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły. Planowanie 

i koordynację doradztwa dyrektor powierza doradcy zawodowemu zatrudnionemu 

w szkole. 

2. Oprócz planowania i koordynowania doradztwa doradca zawodowy odpowiada za: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery 

i podjęcia roli zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej prowadzą także nauczyciele i specjaliści zatrudnienie w szkole. 

4. Doradca zawodowy dokumentuje swoją pracę odpowiednio do realizowanej formy pracy. 

Jest obowiązany prowadzić dziennik zajęć zgodnie z przepisami w sprawie sposobu 

prowadzenia przebiegu nauczania przez publiczne szkoły. 
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ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 35 

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

§ 36 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 

 

§ 37 

Wicedyrektor szkoły 

 

1. Wicedyrektor wykonuje zadania zalecone przez dyrektora w zakresie:  

1) kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej poprzez:  

a) nadzorowanie pracy zespołu nauczycieli,  

b) nadzorowanie pracy biblioteki i świetlicy szkolnej,  

c) nadzór nad opracowaniem i harmonogramu zajęć edukacyjnych,  

d) nadzór nad przygotowaniem uczniów do konkursów przedmiotowych 

i artystycznych.  

e) nadzorowanie właściwej realizacji przez nauczycieli obowiązujących programów 

nauczania, rytmicznego oceniania uczniów, 

f) prowadzenie obserwacji lekcji, 

2) kierowania i nadzorowania pracy wychowawczej i opiekuńczej poprzez:  

a) czuwanie nad właściwym przebiegiem uroczystości na terenie szkoły,  

b) kontrolę dyżurów nauczycieli,  

c) organizowanie i kontrolowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,  
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d) nadzorowanie realizacji zadań wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego,  

e) kontrola i nadzorowanie odpowiedniego planowania wycieczek szkolnych w tym 

dokumentacji związanej z tymi działaniami  

3) kierowania polityką kadrową poprzez:  

a) zgłaszanie wniosków w sprawie wyróżniania, nagradzania i karania pracowników,  

b) przygotowanie projektów oceny pracy podległych nauczycieli,  

c) układanie przydziałów czynności dla nauczycieli,  

d) udzielania pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych,  

e) kształtowania odpowiedniej atmosfery i dyscypliny pracy, 

f) rozliczanie godzin ponadwymiarowych,  

4) wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.  

5)  ma prawo używania pieczęci osobistej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz 

podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

 

§ 38 

Wychowawca  

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących 

w tym oddziale, zwanemu dalej „ wychowawcą”.  

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje 

się oddziałem przez cały etap edukacyjny z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:  

1) przeniesienia nauczyciela,  

2) długotrwałej nieobecności,  

3) na umotywowany wniosek wychowawcy,  

4) braku efektów pracy wychowawczej,  

5) na wniosek rodziców,   

4. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności:  

1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,  

2) rozwija umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,  

3) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,  

4) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w klasie 

oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,  

5) zapewnia przepływ informacji do uczniów od wszystkich organów szkoły 

i nauczycieli.  

5. Zadaniem wychowawcy jest czuwanie nad bezpieczeństwem i sprawowanie opieki 

wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:  

1) opracowanie i realizacja Planu pracy wychowawcy zawierającego:  

a) planowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych formy życia w grupie 

rozwijających i inspirujących zespół uczniowski,  
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b) dostosowanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy w klasach IV-VIII oraz gimnazjum, 

2) otaczanie  indywidualną opieką każdego wychowanka,  

3) organizowanie zajęć integrujących zespół klasowy, 

4) kształtuje właściwe relacje pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji 

i poszanowaniu godności każdego człowieka 

5) kształtowanie postawy miłości do Ojczyzny, poszanowania tradycji i symboli 

narodowych, 

6) kultywowania tradycji szkolnych i działań związanych z osobą patrona, 

7) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków,  

8) wszechstronne poznanie osobowości ucznia, 

9) inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, 

10) otaczanie szczególną opieką uczniów zdolnych, 

11) wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej, 

12) systematyczne kontrolowanie postępów w nauce i zachowaniu wychowanków, 

13) rozwijanie samorządowych form życia, 

14) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie w celu koordynowania działań 

wychowawczych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

15) współpracowanie z pedagogiem, poradnią i innymi specjalistami świadczącymi 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i uzdolnień.  

16) czuwanie nad realizacja obowiązku szkolnego,  

17) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa 

szkolne, opinie o uczniach i inną dokumentację), w tym dokumentacji elektronicznej 

prowadzonej zgodnie z Regulaminem dziennika elektronicznego (e – dziennika),  

6. Wychowawca współpracuje z rodzicami wychowanków poprzez:  

a) informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,  

b) angażowanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy i szkoły,  

c) zapoznawanie i przypominanie uczniom i ich rodzicom zasad oceniania,  

d) klasyfikowania i promowania,  

e) monitorowanie postępów w nauce swoich wychowanków.  

f) kontaktowanie się z rodzicami poprzez: zebrania klasowe, rozmowy indywidualne, 

wizyty w domu ucznia razem z pedagogiem szkolnym, o ile zachodzi taka 

konieczność, 

g) informowanie na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego oraz o terminach dni dodatkowo wolnych w danym 

roku szkolnym. 

h)  współpracę z klasową radą rodziców w sposób ustalony z rodzicami. 

i) kontakty na pośrednictwem dziennika elektronicznego 

7. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem za:  

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie,  

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców/opiekunów wokół Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły i klasy,  

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej udzielanej swoim wychowankom będącym 

w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,  

4) prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy, w tym dokumentacji  

elektronicznej prowadzonej zgodnie z Regulaminem dziennika elektronicznego 

     (e -dziennika), 
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5) organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojej klasy, w tym kontaktów za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego zgodnie z Regulaminem dziennika 

elektronicznego (e – dziennika), 

8. Uprawnienia wychowawcy:  

1) współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie i planie działań 

wychowawczych na dany etap edukacji oraz na każdy rok szkolny,  

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologicznej w swojej pracy 

wychowawczej od Dyrektora i instytucji wspierających szkołę,  

3) ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów i samego ucznia, 

 4) ustanowienia, przy współpracy z klasową radą rodziców, własnych form nagradzania 

i motywowania wychowanków zgodnych ze statutem i regulaminem szkoły, 

 5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych 

i materialnych swoich wychowanków do pedagoga lub dyrektora szkoły. 

6) występuje o nagrody i wyróżnienia dla swoich wychowanków do Dyrektora,  

7) występuje do Dyrektora o listy pochwalne lub gratulacyjne dla rodziców swoich 

wychowanków, 

8) uzupełnianie danych uczniów i prowadzenie dokumentacji elektronicznej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

9. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców z wykorzystaniem mediacji. 

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 39 

 

Tryb odwołania wychowawcy klasy 

 

1. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić o zmianę wychowawcy klasy 

z uwzględnieniem następującego trybu odwoławczego:  

 

1) zwołanie zebrania rodziców danego oddziału, na pisemny i umotywowany wniosek 

złożony do Rady Rodziców przez co najmniej 51% ogółu rodziców/ prawnych 

opiekunów uczniów,  

2) w sytuacji gdy za zmianą wychowawcy opowiedzą się rodzice obecni na zebraniu, 

stanowiący co najmniej 80% ogółu rodziców klasy, rada oddziałowa występuje na 

piśmie do Dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy,  

3) wniosek o odwołanie wychowawcy musi być odpowiednio umotywowany,  

4) dyrektor w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku musi zająć stanowisko w tej 

sprawie,  

5) dyrektor może w uzasadnionych przypadkach powierzyć obowiązki wychowawcy 

innej osobie dla właściwej pracy oddziału i mając na uwadze dobro ucznia,  

1) decyzje Dyrektora w sprawie wychowawstwa klasy są ostateczne.  

 

§ 40 

Nauczyciel 
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1. 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, w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą;  

3. Do zadań nauczyciela należy:  

1) realizowanie Programu Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły oraz przyjętego program 

nauczania, 

2) czuwanie nad prawidłowym  przebiegiem procesu dydaktycznego, 

3) opracowanie rozkładu materiału ustalonego programem nauczania i wychowania 

w zakresie danego przedmiotu, zajęć edukacyjnych z dostosowaniem form i metod, 

4) sumienne przygotowanie się do każdej formy zajęć pod względem merytorycznym 

oraz metodycznym,  

5)  stosowanie nowatorskich metod i form pracy oraz programów nauczania, 

6) aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, zespołach przedmiotowych 

oraz dochowanie tajemnicy obrad, 

7) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

8) służenie pomocą nauczycielowi rozpoczynającemu pracę pedagogiczną,  

9)  zapewnienie opieki i wsparcie podczas realizacji projektu edukacyjnego przez 

uczniów, 

10) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 

form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych, 

11) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, poznanie 

i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań, pozytywnych cech charakteru uczniów, 

12) stosowanie indywidualizacji nauczania, 

13) sporządzanie opinii o uczniach kierowanych na badania do poradni,  

14) dbanie o poprawność mowy, 

15) podejmowanie pracy z uczniem uzdolnionym (przygotowanie do udziału 

w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych),  

16) podejmowanie pracy z  uczniem mającym trudności z realizacja podstawy 

programowej, 

17)  rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie wycieczek 

krajoznawczych i przedmiotowych, 

18) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

19) we wszystkich podejmowanych działaniach kierowanie się dobrem dziecka, troską 

o jego zdrowie, 

20) szanowanie godności osobistej ucznia, 

21) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

22) stosowanie się do zasady bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów 

oraz sprawiedliwego traktowania uczniów, 

23)  opracowanie Przedmiotowego systemu oceniania i zapoznania z nim uczniów 

oraz ich rodziców na początku roku szkolnego, 
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24) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,  

25) dbałość  o  stan pomocy dydaktycznych i sprzętu, który nauczycielowi powierzono,  

26)  usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowania. 

27) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

28) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używania tylko sprawnego 

sprzętu, 

29) wymagania stroju adekwatnego do prowadzonych zajęć (strój sportowy na zajęciach 

wychowania fizycznego), 

30) dostosowanie zając wychowania fizycznego do warunków atmosferycznych, 

31) ocenianie wysiłku ucznia i jego zaangażowanie w lekcję, 

32) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie 

regulaminów,  

33)  bezpieczne organizowanie ćwiczeń laboratoryjnych lub technicznych,  

34) niekorzystanie ze sprzętu źle zabezpieczonego lub uszkodzonego, który nie spełnia 

podstawowych warunków bezpieczeństwa,  

35) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów i dokonywać zapisu w dzienniku 

elektronicznym, 

36) uczestniczenie w szkoleniach bhp organizowanych przez zakład pracy, 

37) przestrzegania zapisów statutowych, 

38)  sumiennie pełnić dyżury zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, 

39) staranne, przejrzyste prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy 

dydaktyczno – wychowawczej, w tym dokumentacji elektronicznej zgodnie 

z Regulaminem dziennika elektronicznego (e – dziennika), 

40) terminowe prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji elektronicznej zgodnie 

z Regulaminem dziennika elektronicznego (e – dziennika), 

 

4. Nauczyciel odpowiada służbowo:  

 

1) Przed Dyrektorem i organem prowadzącym za:  

a) poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych z zajęć edukacyjnych, które 

prowadzi oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu 

i warunków w jakich działa,  

b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, 

c) systematyczne prowadzenie dokumentacji elektronicznej i zawartych w niej 

informacjach, 

d) niewywiązywanie się z obowiązku systematycznego uzupełniania dziennika 

elektronicznego mogą grozić konsekwencje dyscyplinarne. 

 

2) Przed władzami szkoły cywilnie lub karnie za:  

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych i w czasie dyżurów,  

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na skutek pożaru,  

b) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, a wynikających 

z nieporządku, zaniedbania, braku nadzoru i zabezpieczenia,  

c) rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno– wychowawczej 

z uczniami w szkole i poza szkołą.  

d)  za ujawnianie poufnych danych z dziennika elektronicznego. 
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5. Nauczyciel ma prawo: 

 1) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

 2) wyboru programu nauczania lub programu wychowania przedszkolnego 

(lub opracowania własnego programu) i przedstawienia go dyrektorowi szkoły, 

 3) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

 4) opracowania programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub zespołu, 

 5) decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów, 

 6) opiniowania oceny zachowania swoich uczniów, 

 7) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów, 

9) znać termin planowanych posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

10) zawierania umów, za zgodą Dyrektora Szkoły, z uczelniami lub zakładami 

kształcącymi.  

§ 41 

Obowiązki pedagoga i logopedy 

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców 

i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli poprzez rozpoznawanie 

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, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

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

w trudnej sytuacji życiowej, 

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki, 
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9) współdziałanie w opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły 

i jego ewaluacji, 

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły, 

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczycach i poradniami 

specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi, 

14) rozwiązywanie konfliktów metoda mediacji. 

 

2. W celu realizacji zadań pedagog powinien:  

1) opracować roczny plan pracy wynikający z zadań, uwzględniający konkretne potrzeby 

opiekuńczo – wychowawcze szkoły i środowiska,  

2) zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim 

zarówno uczniom i ich rodzicom,  

3) współpracować na bieżąco z Dyrektorem, wychowawcami klas, nauczycielami, Radą 

Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – 

wychowawczych, poradnią i innymi organizacjami i instytucjami działającymi 

w środowisku,  

4 ) prowadzić dziennik pracy, do którego wpisuje:  

a) tygodniowy plan swoich zajęć,  

b) zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach,  

c) wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków zakwalifikowanych do różnych form 

pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

d) informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog lub 

psycholog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.  

3. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

3) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu 

i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

6) współdziałanie w opracowaniu Programu Wychowawczo –Profilaktycznego szkoły i 

jego ewaluacji, 

§ 42 

Zadania bibliotekarza 
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1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – -informacyjnego, 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów, 

11) opieka nad Centrum Informacji Multimedialnej, 

12) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

13) wypożyczanie podręczników i ćwiczeń oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie 

z procedurą wypożyczania podręczników i ćwiczeń. 

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich 

zamiłowań i uzdolnień, 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

§ 43 

Zespół Wychowawczy 

 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania 

problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, wicedyrektor oraz: 

1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego, 

2) w miarę potrzeb inni nauczyciele.  
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3. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy: 

1) ustalanie wytycznych do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, 

2) planowanie działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych, 

4) współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz uczniów, 

5) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wicedyrektor. 

 

§ 44 

Zespoły przedmiotowe 

 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia. 

 

§ 45 

Pracownicy niepedagogiczni 

1. Dla wykonywania prac administracyjno – gospodarczych i budżetowo – finansowych 

oraz w celu utrzymania porządku i  higieny w szkole zatrudnieni są pracownicy 

administracji i obsługi. 

2. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły 

z zachowaniem ogólnych przepisów praw pracy. 

3. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala Dyrektor 

szkoły. 

4. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych oblicza się według stawek 

zaszeregowania, zgodnych z taryfikatorem zatwierdzonym przez organ prowadzący. 

Wynagrodzenie to może być podwyższone o premię uznaniową, o jej wysokości decyduje 

Dyrektor. 

5. Pracownik administracji otrzymuje login i hasło służące do pierwszego logowania i jest 

zobowiązany do prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej. Wszelkie regulacje 

prawne zawarte są w Regulaminie dziennika elektronicznego ( e – dziennika). 
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ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

§ 46 

 

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

wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego 

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Nauczyciele i wychowawcy realizując zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze 

ściśle współpracują z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów. 

4. W ramach współdziałania rodzice mają prawo do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie, 

informacji takiej udzielają wychowawcy klas podczas zebrań rodziców oraz poprzez 

kontakty w dzienniku elektronicznym, 

2) zapoznania z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i regulaminem wystawiania 

ocen z zachowania, zapisami,  szczegółowego zapoznania się z Regulaminem 

dziennika elektronicznego, w razie potrzeby sporządzić z nich odręczne notatki, 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i ewentualnych przyczyn trudności w nauce,  

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i kształcenia dziecka,  

5) wyrażana i przekazywania Dyrektorowi szkoły opinii, uwag i wniosków na temat 

pracy szkoły, 

6) wnioskowania o zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, a także 

o indywidualny program lub  tok nauki,  

7) wyrażanie zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach „wychowanie do życia 

w rodzinie” oraz religii, 

8) udziału w posiedzeniach rady rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

uchwalać Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły, 

9)  udziału przedstawicieli rady rodziców w posiedzeniach rady pedagogicznej na 

zaproszenie Dyrektora Szkoły, 

10) znajomości zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz informacji na temat 

wyników egzaminu gimnazjalnego swojego dziecka. 

5. Jeżeli rodzic nie zgadza się na udział swojego dziecka w zajęciach z religii to przy zapisie 

do szkoły składa do Dyrektora pisemny wniosek o niewyrażeniu zgody na uczestnictwo 

w zajęciach.  

6. Formy umożliwiające kontakt rodziców ze szkołą:  

1) zebrania organizowane przez wychowawców,  

2) zajęcia otwarte, 

3) indywidualne spotkania z wychowawcą, 

4) kontakt telefoniczny, e –mail, zakładkę Kontakty w dzienniku elektronicznym, 

5) indywidualny kontakt z Dyrektorem w czasie pracy szkoły, 

6) ze względu na ważne okoliczności organizacyjne (np. nieobecność nauczyciela) 

dopuszcza się ustną informację o skróceniu czasu nauki lub rozpoczęcia jej 

z opóźnieniem przekazaną rodzicom przez ucznia. Każdorazowo wicedyrektor lub 
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wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Uczeń jest zobowiązany 

do przekazania tej informacji rodzicom. 

7. Obowiązki rodziców:  

1) dopełnienie czynności związanych z zapisami Ustawy dotyczącymi rocznego 

przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  

2) informowanie dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego 

poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 

a przebywającego czasowo za granicą), 

3)  rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa 

w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu, 

4)  zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego 

etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

5)  pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze szkoły, 

6) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,  

7) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,  

8) zapewnienie dziecku potrzebnych podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, 

obuwia na zmianę oraz odpowiedniego stroju,  

9) do usprawiedliwienia na piśmie lub ustnie nieobecności dziecka na zajęciach, lub za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: 

daty nieobecności oraz jej przyczynę, 

10) pokrywanie kosztów związanych ze szkodami spowodowanymi na terenie szkoły 

poprzez celowe działanie dziecka lub jego nieodpowiednie zachowanie,  

11) pokrywanie kosztów ubezpieczenia i imprez odpłatnych, na które wyrazili zgodę,  

12) zwalnianie dziecka na piśmie lub ustnie z lekcji u wychowawcy,  

13) wypisywanie oświadczeń związanych z udziałem dzieci w imprezach po lekcjach, 

14) aktywnego uczestnictwa w spotkaniach wywiadowczych, zwłaszcza pierwszego 

spotkania we wrześniu, na którym wychowawca przekazuje informacje dotyczące 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Nieobecność rodzica na spotkaniu nie zwalnia 

go z obowiązku zapoznania się z WSO. 

15) od dnia 1 września rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować pisemnie  

lub ustnie wychowawcę  klasy lub dyrektora szkoły o wszelkich przeciwwskazaniach 

w realizacji zajęć organizowanych przez szkołę oraz każdorazowo o zmianie tego 

stanu. 

16) korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, 

odbierania wiadomości od wychowawcy, pedagoga, innych nauczycieli, dyrekcji 

szkoły lub pracownika sekretariatu, 

17) systematycznego korzystania z dziennika elektronicznego po otrzymaniu dostępu do 

konta i tymczasowego loginu na zasadach ujętych w Regulaminie dziennika 

elektronicznego (e – dziennika). 

8. W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich obowiązków opiekuńczo – 

wychowawczych, Dyrektor ma prawo zwrócić się do odpowiedniej instytucji z wnioskiem 

o udzielenie pomocy dziecku lub jego rodzicom. 

9. W przypadku braku zainteresowania rodziców postępami ucznia w nauce Dyrektor Szkoły 

może nałożyć na rodziców karę. 
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10. Informacje zawarte w wiadomościach dla rodziców, a dotyczące ocen przewidywanych , 

niedostatecznych i nagannych ocen zachowania maja moc prawną i uważa się je za 

dostarczone nawet w przypadku braku potwierdzenia otwarcia dokumentu. 

 

§ 47 

 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców 

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

 

§ 48 

 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice 

mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga szkolnego, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań 

z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania). 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców. 

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły 

o zmianę wychowawcy klasy.  

 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
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 § 49 

Zasady przyjęcia do szkoły 

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami.  

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektora 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

4. W przypadku uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcia spełnienia przez dziecko 

obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, pod warunkiem zasięgnięcia opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa jego warunki. Dziecko 

spełniające obowiązek szkoły  w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia 

poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

prowadzonych przez szkołę. 

7. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę kontynuują naukę w szkole średniej.  

8. Rodzic, który otrzyma pismo od Dyrektora o niespełnianiu obowiązku szkolnego przez 

dziecko, musi na nie zareagować w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji. 

 

 § 50 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 

3) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 

4) poznania programu na dany rok szkolny z każdego przedmiotu, 

5) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, 

6) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo 

i ochronę przed wszelkimi formami przemocy,  

8) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,  

9) podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,  

10) swobody wyrażania myśli i przekonań, również światopoglądowych i religijnych, jeśli 

nie narusza tym dobra innych osób,  
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11) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,  

12) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w zajęciach 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, pozaszkolnych,  

13) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie ze 

swoimi możliwościami i umiejętnościami  

14) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny stanu swojej wiedzy i umiejętności zgodnie 

z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,  

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych i lekcyjnych, 

16) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, a na okres przerw świątecznych i ferii 

być zwolnionych z prac domowych, 

17) korzystania z różnych form pomocy doraźnej, 

18) objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

19) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole.  

20) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 

podstawowych praw uczniów, 

21) uczeń gimnazjum ma prawo do wielokrotnego udziału w różnych projektach 

edukacyjnych. 

22) zapoznania się z  regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego oraz 

posiadania loginu i hasła do konta, za które jest osobiście odpowiedzialny. 

3.  Uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegać zobowiązań zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących 

regulaminach,  

2) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie. Mimo 

spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają 

się zajęcia, 

3) dbać o higienę osobistą i zmieniać obuwie przed rozpoczęciem zajęć,  

4) okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,  

5) podporządkować się zaleceniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli 

oraz ustaleniom Radu Samorządu Uczniowskiego,  

6) przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad kulturalnego współżycia w odniesieniu 

do innych uczniów, nauczycieli oraz wszystkich innych ludzi,  

7) przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmowi,  

8) szanować godność, wolność oraz poglądy i przekonania drugiego człowieka,  

9) nie zastraszać i nie stosować przemocy wobec innych osób,  

10) troszczyć się o kulturę języka w szkole i poza nią, 

11) troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanowanie i wzbogacanie jej tradycji, 

12) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

13) brać aktywny udział w lekcjach, uzupełniać braki spowodowane absencją  

14) systematycznie przygotowywać się do lekcji i wykonywać dokładnie prace domowe,  

15) starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń zgodnie z wymogami 

nauczyciela uczącego,  

16) dbać o honor i tradycje szkoły,  

17) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,  
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18) szanować mienie szkolne. Za zniszczone mienie szkolne odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice, którzy są zobowiązani osobiście naprawić szkodę lub pokryć koszty 

jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia. 

19) zgłosić Dyrektorowi lub nauczycielom zauważoną szkodę,  

20) nosić strój dostosowany do okoliczności życia szkolnego,  

21) nie opuszczać w czasie przerw śródlekcyjnych terenu szkoły,  

22) zwalniać się tylko na pisemną lub osobistą prośbę rodziców/opiekunów,  

23) usprawiedliwiać nieobecności w terminie 7 dni poprzez pisemne oświadczenie 

rodziców/prawnych opiekunów, o ile rodzic nie przesłał usprawiedliwienia ze swego 

konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu tych samych terminów. 

Dopuszcza się ustne usprawiedliwienie nieobecności przez rodzica. Dokumentem 

usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie 

lekarskie. Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności, 

24)  przychodzić do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz 

opuszczać szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć.  

25) przekazywać rodzicom ustne informacje wychowawcy klasy, nauczyciela czy dyrekcji 

szkoły. 

26) uczeń gimnazjum ma obowiązek brać udział w co najmniej jednym projekcie 

edukacyjnym w trakcie trzeciego cyklu edukacyjnego. 

 

§ 51 

Strój uczniowskie 

 

1. W szkole obowiązują następujące stroje uczniowskie:  

1) Strój galowy.  

a) dla dziewcząt:  

– biała bluzka typu koszulowego,  

– spódnica czarna lub granatowa zakrywająca uda, czarne lub granatowe spodnie 

z materiału innego niż tkanina typu jeans,  

b) dla chłopców: 

–  biała koszula,  

– spodnie czarne lub granatowe z materiału innego niż tkanina typu jeans,  

2) Codzienny strój szkolny.  

c)  dziewcząt to:  

– bluzki, koszule, sweterki w stonowanym kolorze, 

– spódnice zakrywające uda lub spodnie w kolorze dowolnym,  

– dopuszcza się w okresie letnim spodnie do kolan,  

– spodnie długie lub nie krótsze niż tzw. „rybaczki”, niedopuszczalne szorty, 

– spódniczka, sukienka nie krótsza niż do połowy uda, 

– strój czysty i schludny, zakrywający ramiona, dekolt, brzuch,  

d) chłopców to:  

– gładkie koszulki, koszule w stonowanym kolorze,  

– spodnie w kolorze dowolnym, stonowanym (bez wzorów),  

–  dopuszcza się w okresie letnim spodnie do kolan lub nieco krótsze,  

– czysty i schludny.  

2. Zasady noszenia stroju:  

1) strój galowy obowiązuje:  



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

46 

 

a) w uroczyste dni apelowe,  

b) podczas uroczystości szkolnych i międzyszkolnych.  

2) codzienny strój szkolny obowiązuje:  

każdego dnia z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt. 1,  

podczas wycieczek i dyskotek.  

3. Wygląd ucznia: 

1) włosy ucznia powinny być czyste, uczesane, niefarbowane, włosy długie związane lub 

estetycznie upięte,  

2) zakazuje się noszenia dużej ilości biżuterii, dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik, 

a w przypadku dziewcząt kolczyki w uszach,  

3) zakazuje się malowania paznokci i stosowania widocznego makijażu,  

4) zakazuje się chodzenia w szkole w nieprzebranym obuwiu i wierzchniej odzieży 

(kurtki, płaszcze) oraz w nakryciach głowy (czapki, kaptury), z wyjątkiem sytuacji 

uzasadnionych (na przykład awaria ogrzewania), na co zgodę wydaje Dyrektor. 

5) zakazuje się noszenia niestosownych ozdób typu agrafki, łaty, łańcuchy, naszywki 

i emblematy subkultur i grup nieformalnych, 

6) na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje obuwie i strój sportowy, które 

zgodnie z zasadami higieny winno być zmieniane po każdej lekcji  

4. Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu ma wpływ na ocenę 

zachowania ucznia.  

 

 § 52 

Korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych 

 

1. Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły jest możliwe na następujących warunkach:  

1) Obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów czy innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, akademii czy przedstawień.  

2) Uczeń może używać telefonu komórkowego jedynie przed lekcjami i po ich 

zakończeniu. 

3) Uczeń może mieć dostęp do sieci bezprzewodowej. 

4) Uczniowie nie mogą wykorzystywać telefonów i innych urządzeń elektronicznych 

do nagrywania filmów i robienia zdjęć na terenie szkoły bez zgody 

zainteresowanych.  

3. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń na 

terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” nauczyciela, który przekazuje 

aparat wychowawcy klasy. W obecności nauczyciela uczeń wyłącza urządzenie. 

Wychowawca powiadamia rodzica o odebraniu urządzenia, które  osobiście odbiera rodzic 

lub prawny opiekun dziecka. Uczeń ma prawo do jednorazowego upomnienia. Jeżeli nadal 

nie dostosuje się do polecenia nauczyciela, należy stosować wyżej wymienioną procedurę. 

4. Uczeń może korzystać z różnych urządzeń telefonicznych na terenie szkoły i w czasie 

lekcji jedynie za zgodą nauczyciela. 

§ 53 

Zasady postępowania w przypadku łamania praw ucznia 
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1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia 

praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. W przypadku łamania praw ucznia w sytuacji uczeń – uczeń:  

1) uczeń zgłasza zaistniałą sytuację wychowawcy klasy w terminie do 3 dni.  

2) wychowawca rozstrzyga problem w ciągu 7 dni.  

3) jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu, problem rozstrzyga Dyrektor 

na pisemny wniosek ucznia lub rodzica w terminie 7 dni.  

3. W przypadku łamania praw ucznia w sytuacji uczeń – nauczyciel:  

1) uczeń lub nauczyciel zgłasza zaistniałą sytuację wychowawcy klasy w terminie 

do 3 dni.  

2) wychowawca rozstrzyga problem w ciągu 7 dni.  

3) jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu, problem rozstrzyga Dyrektor 

na pisemny wniosek ucznia, rodzica lub nauczyciela w terminie 7 dni.  

4. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.  

5. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

NAGRODY I KARY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 

  

 § 54 

Nagrody i zasady ich przyznawania 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

a) za wzorową i przykładną postawę, 

b) wysokie wyniki nauczania,  

c) dobre lokaty w konkursach, olimpiadach, osiągnięcia sportowe, 

d) aktywną pracę społeczną, 

e) szczególną wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym, 

f) 100% frekwencję. 

2. Nagrody przyznaje: Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, wychowawca klasy, Samorząd 

Uczniowski. 

3. Uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:  

a) pochwałę wychowawcy wobec klasy,  

b) pochwałę ustną wychowawcy wobec rodziców na spotkaniu z rodzicami, 

b) pochwałę dyrektora wobec całej klasy,  

c) pochwałę dyrektora wobec całej szkoły,  

d) list gratulacyjny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców/opiekunów,  

e) dyplom „Złota Trójka” dla uczniów z najwyższymi wynikami z egzaminów wręczany 

na koniec roku szkolnego,  

f) dyplom lub nagrodę rzeczową na koniec roku szkolnego,  

g) świadectwo z wyróżnieniem, 

h) wpis do „Złotej Księgi Gwiazd Kopernika” oraz medal, 

4. Regulamin przyznawania świadectw z wyróżnieniem: 
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Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem. 

5. Regulamin wpisu do „Złotej Księgi Gwiazd Kopernika”: 

Do szkolnej „Złotej Księgi Gwiazd Kopernika” zostaje wpisany uczeń, który: 

a) osiągnął sukcesy w konkursach, olimpiadach,  

b) osiągnął sukcesy w zawodach sportowych, 

c) osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia powyżej 5,0) 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów ucznia o przyznanej 

mu nagrodzie.  

 § 55 

Kary i zasady ich przyznawania 

 

1. Za naruszenie dobra wspólnego i godności osobistej, aroganckie zachowanie, 

notoryczne zaniedbywanie obowiązku nauki, naruszanie nietykalności osobistej, 

wulgarność i chuligaństwo, niszczenie mienia szkoły, wandalizm, palenie tytoniu, picie 

alkoholu, używanie narkotyków oraz inne naruszenia postanowień niniejszego Statutu 

lub czyny niezgodne z obowiązującym prawem uczeń może, poza konsekwencjami 

wynikającymi z zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania, ponieść następujące 

kary:  

1) upomnienie ustne wychowawcy;  

2) drobne prace na rzecz szkoły lub dobra innych, 

3) w porozumieniu z rodzicami zakaz udział w imprezie szkolnej lub klasowej, 

4) upomnienie ustne dyrektora szkoły z powiadomieniem wychowawcy, rodziców 

i pedagoga szkolnego;  

5) pisemne upomnienie przez wychowawcę i zobowiązanie ucznia do poprawy, 

z powiadomieniem rodziców;  

6) nagana dyrektora z powiadomieniem wychowawcy, rodziców i pedagoga szkolnego;  

7) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy, o ile jest to możliwe;  

8) wystosowanie przez dyrektora szkoły wniosku do kuratora oświaty o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

2. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty 

na wniosek rady pedagogicznej, 

3. Wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie do innej szkoły może 

nastąpić w przypadkach: 

1) rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

a) dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka, 

b) podejmowania działań i prezentowania zachowań mogących mieć demoralizujący 

wpływ na innych uczniów jak posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie 

narkotyków lub środków psychoaktywnych, posiadanie lub spożycie alkoholu na 

terenie szkoły lub w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 
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c) przebywanie na zajęciach szkolnych w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem 

środków odurzających, 

d) dopuszczania się przez ucznia aktów wandalizmu, 

e) postępowania uwłaczającego godności własnej ucznia lub innych członków 

społeczności szkolnej lub też godzącego w dobre imię szkoły, 

f) za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub 

innych zajęć szkolnych w środkach masowego przekazu; 

g) systematycznego opuszczania przez ucznia obowiązkowych zajęć bez 

usprawiedliwienia, mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych; 

4. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze 

z podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego. 

§ 56 

 

1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej od kary 

wymierzonej: 

1) przez dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za pośrednictwem dyrektora; 

2) przez wychowawcę do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy. 

2. Wychowawca, uznając odwołanie za uzasadnione, może uchylić wymierzoną karę, 

informując o tym dyrektora.  

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni i ustosunkowuje się do niego.  

4. Zmiana decyzji o nałożonej karze następuje również w drodze decyzji. 

 

§ 57 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 

 I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW 

 

§ 59 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 
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2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania, 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

 

 

§ 60 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych w terminie:  
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a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie 

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym, 

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączono podpisaną lista 

obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na 

lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak 

w podpunktach a) i b). 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana 

lista obecności. 

3. Nauczyciel na pierwszym spotkaniu informuje o zasadach funkcjonowania dziennika 

elektronicznego zgodnie z obowiązującym Regulaminem e – dziennik. 

4. Obecność rodziców na spotkaniach jest obowiązkowa. Nieobecność rodziców na pierwszym 

spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze 

szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w 

szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do 

zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego 

obowiązującymi w szkole.  

 

§ 61 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.  

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić 

ustnie. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie 

uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.  

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad: 

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela, 

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem 

uczącym danego przedmiotu. 
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§ 62 

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych 

ustawą o systemie oświaty. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub 

zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 

edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

 

§ 63 

 

Nauczyciel ustalając ocenę z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki 

w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz w przypadku zajęć wychowania 

fizycznego, również systematyczność udziału ucznia w zajęciach i jego aktywność 

w działaniach na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 64 

1. Dyrektor na podstawie wydanej przez lekarza: 

1) opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych 

ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwalnia ucznia 

z wykonywania tych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii; 

2) opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego 

lub zajęciach komputerowych, zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas 

określony w tej opinii – a jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”.  

2. Na podstawie wniosku rodziców lub prawnych opiekunów wydaje decyzję o zwolnieniu 

ucznia z zajęć religii lub wychowania do życia w rodzinie. 

 

§ 65 

 

Głównymi źródłami informacji o osiągnięciach uczniów w szczególności powinny być: 

1. wypowiedzi ustne 

2. kartkówki (niezapowiedziane, maksymalnie z trzech ostatnich tematów); 

3. prace klasowe/sprawdziany; 
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4. prace domowe; 

5. praca na lekcji; 

6. wytwory prac uczniowskich. 

 

§ 66 

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej 

 

1. W klasach I – III ocenianie bieżące odbywa się w następujący sposób:  

1) oceny bieżące wystawiane są na podstawie aktywności edukacyjnej uczniów, prac 

pisemnych, zeszytów uczniów, zeszytów ćwiczeń i innych wytworów uczniów,  

2) ocena bieżąca wpisywana do dziennika wyrażona jest cyfrą, 

3) ocena bieżąca wpisywana do zeszytu, może być wyrażona cyfrą lub znaczkiem 

motywacyjnym,  

4) ocena bieżąca może być również wyrażona pochwałą ustną nauczyciela,  

5) każda ocena uczniów klas I – III ma pozytywnie motywować dziecko do nauki 

i wskazywać mocne strony oraz te, które wymagają jeszcze pracy.  

2. Ocenianie ma na celu: 

1) Wspieranie szkolnej kariery ucznia. 

2) Motywowanie go do aktywności poznawczej. 

3) Wskazanie uczniowi, co zrobił dobrze, co osiągnął, nad czym powinien jeszcze 

popracować. 

3.  Ocenianie winno spełniać następujące warunki: 

1) Jasne określenie wymagań. 

2) Dokładne przedstawienie uczniom i ich rodzicom stosowanego sposobu oceniania. 

3) Musi być jawne i uzasadnione przez nauczyciela. 

4) Sprawiedliwe w odczuciu ocenianych. 

5) Systematyczne. 

4. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter ciągły.  

5. Wyróżnia się ocenianie: bieżące, śródroczne, roczne. 

6.  Ocenianie bieżące, wspomagające odbywa się podczas wielokierunkowej działalności 

ucznia. Uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w 

czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, co udoskonalić, nad czym popracować. 

7. Skala oceny opisowej uwzględnia 4 poziomy umiejętności: 

6 – poziom wysoki: uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności 

programowe, samodzielnie poszerza wiedzę, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych 

wyników w dalszej edukacji; 

5 – poziom średni: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności 

programowe, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych i dobrych wyników w dalszej 

edukacji; 

4 – poziom zadowalający: uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i 

umiejętności programowe, rokuje osiąganie sukcesów w dalszej edukacji, ale 

wymaga systematycznego doskonalenia i utrwalania wiadomości;  

3 – poziom niski: uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności 

programowe, osiągnął kompetencje niezbędne do dalszej edukacji, ale będzie 

wymagał indywidualnego wsparcia w niektórych funkcjach.  

8. W przypadku ucznia, który przejawia specyficzne trudności w nauce, potwierdzone 

badaniami psychologiczno – pedagogicznymi, należy brać pod uwagę wkład pracy dziecka, 
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jego wysiłek, zaangażowanie i postępy. Należy utrzymać swoisty kontakt z rodzicami 

i informować o postępach ucznia. 

9.Ustala się dodatkowe symbole: 

 0, nb – nieobecność 

 bz – brak zadania 

 bk – brak książki 

 np – nieprzygotowanie 

 + – pochwała, aktywność 

 – – negatywna opinia 

 . – do uzupełnienia 

 1/3 – poprawa 

10. Forma sprawdzania wiedzy i prezentowania umiejętności przez dzieci pozostaje 

w kompetencji każdego nauczyciela. Każda kontrola powinna zakończyć się przynajmniej 

oceną słowną. Należy przy tym pamiętać, że najważniejszym elementem w kontroli 

i ocenie ucznia jest serdeczne i przyjazne nastawienie, zwłaszcza wobec uczniów mających 

trudności. 

11. Nauczyciel obserwuje swojego ucznia i jego rozwój. Swoje obserwacje gromadzi na 

„Karcie obserwacji dziecka”.  

12. Opisując osobiste osiągnięcia ucznia, należy opisać wszystkie, nawet najdrobniejsze 

sukcesy każdego ucznia, nie porównując z osiągnięciami innych dzieci.  

13. W klasach I –  III jako oceny cząstkowe stosuje się skalę cyfrową (od 6 do 3) oraz 

stosuje się znaczki w formie naklejek i pieczątek. Każda ocena powinna być opatrzona 

komentarzem słownym lub pisemnym. 

14. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;  

15. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z religii ustalana jest według następującej 

skali:  

celująca – 6,  

bardzo dobra – 5,  

dobra – 4,  

dostateczna – 3,  

16. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową;  

17. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

 

§ 67 

 

1.. Przyjmuje się w klasie I i IV szkoły podstawowej tzw. etap adaptacyjny, trwający 

l miesiąc, w trakcie którego następuje:  

 

1) zapoznanie uczniów i rodziców z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów,  

2) zaznajomienie uczniów z regulaminem szkoły,  
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3) wdrażanie do działalności w szkolnych organizacjach,  

4) zapoznanie uczniów i rodziców z założeniami programu wychowawczego,  

5) odnotowywane są tylko pozytywne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.  

 

§ 68 

Ocenianie na II etapie edukacyjnym i w oddziałach gimnazjalnych 

 

1. W klasach IV – VIII  oraz gimnazjum oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne 

ustala się według skali:  

celująca – 6,  

bardzo dobra – 5,  

dobra – 4,  

dostateczna – 3,  

dopuszczająca – 2,  

niedostateczna –1;  

2. W klasach IV – VIII przy ocenianiu bieżącym i śródrocznym dopuszcza się przy ocenach 

wymienionych w ustępie 1, z wyłączeniem oceny celującej i niedostatecznej, stosowanie 

znaków „+” i „-”.  

3. Dopuszcza się dodatkowe symbole: 

1) 0, nb – nieobecność 

2) bz – brak zadania 

3) bk – brak książki 

4) np – nieprzygotowanie 

5) + – pochwała, aktywność 

6) – – negatywna opinia 

7) . – do uzupełnienia 

8) 1/3 – poprawa 

4. W klasach IV – VIII śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według skali:  

wzorowe,  

bardzo dobre, 

dobre,  

poprawne,  

nieodpowiednie,  

naganne.  

 

§ 69 

Ocenianie bieżące 

 

1. Sposoby sprawdzania postępów uczniów na II etapie edukacyjnym i w oddziałach 

gimnazjalnych: 

 

1) zadania klasowe i sprawdziany 45-minutowe: 
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a) w ciągu tygodnia nauki mogą odbyć się trzy zadania klasowe lub prace pisemne 

45 – minutowe,  

b) w ciągu jednego dnia l praca całogodzinna,  

c) praca pisemna zapowiedziana jest z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, 

d) oceny z prac pisemnych muszą być podane w ciągu dwóch tygodni. 

e) w przypadku nieobecności ucznia z przyczyn losowych, uczeń powinien 

napisać pracę w ciągu dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły,  

f) po upływie 2 tygodni, nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian dla 

ucznia, w terminie przez siebie ustalonym,  

g) w przypadku ucieczek, wagarów i nieobecności nieusprawiedliwionej, uczeń 

pisze sprawdzian na najbliższej lekcji, bez możliwości poprawy,  

h) uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w ciągu 

tygodnia od oddania pracy – jako średnią bierze się ocenę sprzed i po poprawie 

(2 oceny),  

i) oceny niedostatecznej z poprawy nie poprawia się,  

j) uzyskaną ocenę z pracy pisemnej uczeń wpisuje do zeszytu przedmiotowego, 

natomiast wgląd do prac pisemnych mają rodzice po zgłoszeniu się do szkoły.  

2) kartkówki (do 15 minut z trzech ostatnich lekcji)  

a) sprawdziany z trzech ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane,  

b) trwają maksymalnie 15 minut,  

c) oceny z poprawionych sprawdzianów podaje się uczniom do wiadomości 

w ciągu jednego tygodnia,  

d) oceny uzyskane z tych sprawdzianów podlegają poprawie w szczególnych 

przypadkach (choroba ucznia, usprawiedliwiona nieobecność),  

e) uczeń lub nauczyciel wpisuje ocenę do dziennika elektronicznego lub zeszytu 

i uznaje się, że rodzic powinien się z nią zapoznać. 

3) odpowiedzi ustne, przy ocenie których uwzględnia się:  

a) zakres i jakość wiedzy,  

b) rozumienie materiału przedmiotowego,  

c) posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami,  

d) kulturę przekazywania wiedzy,  

4) oceny za zadania domowe,  

5) zadania dodatkowe,  

6) prowadzone zeszyty, w ocenie zeszytu bierze się pod uwagę:  

a. estetykę zeszytu, 

b. treść merytoryczną,  

c. błędy ortograficzne i językowe,  

d. poprawę zeszytu ustala się co najmniej raz w półroczu;  

 

7) aktywność na lekcji,  

8) osiągnięcia w konkursach, zawodach, różnego typu przeglądach itp.  

 

2.  Przyjmuje się procentową skalę ocen przy ocenianiu prac o których mowa w ust.1, 

pkt. 1 i 2: 

1) 100 – 98% – ocena celująca,  

2) 97 – 90% – ocena bardzo dobra,  

3) 89 – 75% – ocena dobra,  

4) 74 – 51% – ocena dostateczna,  

5) 50 – 33% – ocena dopuszczająca,  
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6) 32 – 0% – ocena niedostateczna. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest oceny ze sprawdzianów pisemnych wpisywać do dziennika 

kolorem czerwonym. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) na podstawce pisemnej opinii poradni psychologicznej lub innej poradni 

specjalistycznej 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym,  

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

orzeczenia;  

4) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

5) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1)–3), który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

6) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 
5.Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace klasowe, sprawdziany  do końca roku 

szkolnego. W tym czasie stanowią one dokument pracy ucznia i nauczyciela. Wgląd do nich 
mają: uczeń, jego rodzice i organy nadzorujące. 

6.Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy, częstotliwość oraz narzędzia 
i zasady sprawdzania postępów uczniów, a także systematycznie informują o nich uczniów. 

7.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz postępy w sprawności. 

8.Ocenę z religii wlicza się do średniej ocen ucznia. 

 

 

 

§ 70 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

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

oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 68. 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku w ostatnim tygodniu I półrocza 

nauki.  

3. Ocenianie w drugim półroczu nauki rozpoczyna się pierwszego dnia po zebraniu Rady 

Pedagogicznej kończącym pierwsze półrocze nauki.  

4. Termin zakończenia pierwszego półrocza przypada na dzień 31 stycznia. 
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5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze 

programowo wyższym lub klasie programowa wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości 

stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków; 

 

§ 71 

 

1. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny 

z religii i oceny zachowania, zgodnie z § 66.  

2. Klasyfikacja roczna w klasach IV – VIII oraz oddziałów gimnazjalnych 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 według skali, o której mowa w § 68. 

3. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych w szkole 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. 

 

 

 

 

§ 72 

Ocenianie zachowania 

 

1.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

59 

 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej i w oddziałach gimnazjalnych ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4.  Zachowanie ucznia ocenia się według określonych kryteriów: 

1)  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

- wzorowo wypełnia wszystkie obowiązki szkolne, 

- we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego, 

- własnymi  inicjatywami usprawnia pracę w klasie, szkole 

- chętnie bierze udział w konkursach, zawodach sportowych, pełni funkcje 

w szkole,  

- angażuje się w pracę na rzecz innych,  

- osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości, 

- wyróżnia się wysoka kulturą osobistą, 

- systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia 

wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

- nie spóźnia się, 

- dba o wygląd, zakłada strój stosownie do okazji, 

- okazuje szacunek przełożonym, osobom starszym, kolegom, 

- jest koleżeński i uczciwy, 

- staje w obronie słabszych i młodszych kolegów, 

- nie ulega nałogom, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów, 

- bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych, 

- reaguje na wszelkie przejawy zła, 

- uczeń gimnazjum wykazał się dużą samodzielnością i kreatywnością 

w realizacji projektu edukacyjnego i chętnie wspomagał członków zespołu, 

- w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się 

umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków., 

- dopuszcza się 2 spóźnienia w semestrze i 2 drobne uwagi. 
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 2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce, 

- bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, 

- aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły, 

- zawsze wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

- wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów, 

- dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie 

wyznaczonym przez wychowawcę, 

- nie spóźnia się, 

- dba o swój wygląd, jego strój jest stosowny do okazji, 

- szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

- nie ulega nałogom, 

- dba o kulturę języka, stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z innymi 

osobami, 

- jest koleżeński, uczciwy i życzliwy dla innych, nie popada w konflikty, 

-  aktywnie uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego,  współpracuje 

z pozostałymi członkami zespołu, wykazuje się życzliwością 

i obowiązkowością, 

- dopuszcza się 3 spóźnienia i 3 drobne uwagi, 

 

 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- przestrzega regulaminu szkolnego i pracuje na miarę swoich możliwości, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

- stara się nie spóźniać na lekcję, 

- nie uczestniczy w kłótniach i bójkach,  

- przeciwdziała przemocy i brutalności w szkole i poza jej murami, 

- zachowuje się kulturalnie, nie przeszkadza na lekcjach, 

- szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia, 

- nie ulega nałogom, 

- przestrzega zasad  kultury osobistej, 

- nosi estetyczny strój, 

- jest życzliwy, koleżeński 

-  współpracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania, 

- dopuszcza się 5 spóźnień i 4 drobne uwagi, 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- nie pracuje na miarę swoich możliwości, 

- sporadycznie bierze udział w życiu klasy i szkoły, 

- zdarzają mu się pojedyncze uchybienia i czasem łamie postanowienia 

regulaminu szkolnego, 

-  nie ucieka z lekcji, 

- nieregularnie usprawiedliwia nieobecności,  
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- absencja nieusprawiedliwiona zdarza mu się bardzo rzadko, 

- nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

- stwarza drobne problemy wychowawcze, ale potrafi wyciągać wnioski i widać 

w jego postępowaniu chęć  poprawy, 

- w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy 

lub w inny sposób zrekompensował szkodę, 

- wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, 

- pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły, 

- współpracuje w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania na miarę swoich możliwości. 

 5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

- wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego, 

- jego postawa ma wpływ na zachowanie innych, 

- dokonuje chuligańskich wybryków na terenie szkoły i poza jej murami, 

- zmusza do kłamstwa, 

- terroryzuje rówieśników i młodszych rówieśników, 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych, 

- ulega nałogom, 

- wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i używa wulgarnych słów 

w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły, kolegów lub innych osób, 

- często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 

- spóźnia się na zajęcia, 

- nie przestrzega praw do własności osobistej,  

- nie szanuje mienia szkolnego, 

- utrudnia prowadzenie lekcji, 

- demonstruje lekceważenie szkoły i wszelkich zasad współżycia, 

- nie podejmuje żadnych prób poprawy swego zachowania, 

- nie nosi odpowiedniego stroju, 

- nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy, 

- lekceważy uwagi nauczycieli dotyczące jego zachowania, 

- zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatów, 

- uczeń, mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego 

projekt,  nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 

konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji 

zadań przez innych członków zespołu. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

- ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych, 

- bierze udział w bójkach i kradzieżach, 

- używa wulgaryzmów, 

- znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, 

wyłudzanie, zastraszanie, 

- rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, 

- notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

- wagaruje, opuszcza wybrane lekcje, 

- notorycznie spóźnia się na zajęcia, 
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- działa w nieformalnych grupach, 

- ulega nałogom, 

- demoralizująco wpływa na kolegów, 

- lekceważy i utrudnia wykonywanie zadań szkoły, 

- wchodzi w konflikt  z prawem, 

- arogancko zachowuje się w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły,  

- lekceważy wszelkie zarządzenia szkolne, 

- opuścił 20 lub więcej godzin bez usprawiedliwienia, 

- nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków 

zaradczych. 

- uczeń gimnazjum nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu 

edukacyjnego 

5.  Dopuszcza się bieżące oceny zachowania oznaczać następującymi symbolami cyfrowymi: 

 1) zachowanie naganne – 1, 

 2) zachowanie nieodpowiednie – 2, 

 3) zachowanie poprawne – 3, 

 4) zachowanie dobre – 4, 

 5) zachowanie bardzo dobre –5, 

 6) zachowanie wzorowe – 6. 

5. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie 

zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która 

określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.  

 

§ 73 

Oceny przewidywane 

 

1. Nie później niż 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych 

rocznych ocenach, a wychowawca klasy rodziców o przewidywanych ocenach rocznych 

zachowania.  

2. Informacja powinna być przekazana w następujący sposób:  

a) uczniom na zajęciach z danych zajęć edukacyjnych lub za pomocą wpisów w dzienniku 

elektronicznym,  

b) rodzicom za pomocą wpisów w dzienniku elektronicznym.  

3. Przewidywana ocena roczna wpisana jest w dzienniku elektronicznym w kategorii 

przewidywana roczna ocena. Jest ona tylko prognozą i może ulec zmianie na ocenę wyższą 

bądź niższą.  

4. Przewidywane oceny roczne, w kl. I – III, są publikowane w dzienniku elektronicznym 

i mają charakter opisowy. 

§ 74 

Tryb uzyskiwania wyższych ocen 
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1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania: 

1) w ciągu 3 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się 

z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy 

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum 

o jeden stopień), 

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:  

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej, 

b) termin podwyższenia; 

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel, 

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych 

i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 4 dni przed klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej,  

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do 

zakończenia roku szkolnego.  

5. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają  

i wpisują do dziennika elektronicznego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 75 

Tryb odwoławczy 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w 

terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną.  

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
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ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

5. Komisje działają w trybie i na zasadach  

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W 

tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 76 

Klasyfikacja i egzamin klasyfikacyjny 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w przypadku: 

1).Ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Uzyskuje 

on roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych 

z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy 

klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na 

spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi 

takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny nie stosuje się 

dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym. 

2). przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej 

szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły 

3). Uczeń jest nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

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

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

7.  Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie 

przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych i wychowania fizycznego, 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  
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1) dyrektor szkoły, wicedyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – 

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia.  

11. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia.  

12. Z  egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,  

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

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

przez dyrektora szkoły. 

15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z wyjątkiem: 

1) sytuacji,  gdy uczeń przystępuje do egzaminu poprawkowego, 

2) odwołania rodziców dotyczącego zastrzeżeń w procedurach egzaminu. 

16. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

17. Rodzice ucznia powinni zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemną prośbą o zgodę 

na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego tydzień przed posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

18.  Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami ustala termin egzaminu. 

 

§ 77 

Egzamin poprawkowy 

 

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

otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych.  

2) W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie 

egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów. 

3)  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.  

4) Termin egzaminu  poprawkowego ustala dyrektor szkoły  do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w 
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ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5) Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo 

porozumieć się z uczniem i jego rodzicami w sprawie deklaracji poziomu zdawanego 

egzaminu. Uczeń może zadeklarować chęć zdawania egzaminu na każdą z ocen 

szkolnych. Deklaracja musi być pisemna i zawierać podpis ucznia, jego rodzica 

i nauczyciela przedmiotu. 

6) Nauczyciel zobowiązany jest w pierwszym tygodniu po klasyfikacyjnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej dać uczniowi zakres wymagań edukacyjnych objętych egzaminem 

na zadeklarowaną przez ucznia ocenę. 

7) Zestawy egzaminacyjne powinny być tak zredagowane, aby zawierały zadania 

z poziomu zadeklarowanego przez ucznia. 

8) Z egzaminu poprawkowego uczeń może uzyskać ocenę, o którą zabiegał w deklaracji 

lub odpowiednio niższą, zależnie od poziomu wiedzy i umiejętności prezentowanych 

podczas egzaminu. 

9) Egzamin składa się z części pisemnej trwającej 45 minut i części ustnej trwającej 30 

minut. 

10) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej 

skład wchodzą: 

1)  dyrektor szkoły, wicedyrektor  albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 

szkoły jako  przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11)  Z  egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu poprawkowego;  

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.   

12)  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

13) Nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin poprawkowy 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych 

uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z dyrektorem tej szkoły. 

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

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

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

15) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

klasę. 

16)  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
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18) W przypadku zgłoszenia przez rodzica (opiekuna) zastrzeżenia, że ocena z egzaminu 

poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor stosuje takie 

same procedury jak w przypadku zastrzeżenia o nieprzestrzeganiu procedur egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

19)  Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej.  

 

§ 78 

Promocja do klasy programowo wyższej 

 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

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

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał 

roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 76 ust. 7. 

5. Promocja z wyróżnieniem:  

1) począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem.  

2) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

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

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 76 ust. 7  

7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

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

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

68 

 

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym. 

9. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie 

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej 

uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne 

oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego.  

7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

 

§ 79 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne 

i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Tryb przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty regulują przepisy Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie. 

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią 

klasę szkoły podstawowej.  

 

 

 
§ 79a 

Projekt edukacyjny  

 

1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje:  

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;  

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  

3) wykonanie zaplanowanych działań;  

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.  

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 

treści.  

3. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:  

1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1; 

2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  
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4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;  

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.  

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji 

projektu. 

1) Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat 

projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

2) Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego 

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia 

w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

8. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 

zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym. 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo 

dobrą, a ponadto: 

a) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich 

etapach realizacji projektu gimnazjalnego, 

b) wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań 

w ramach projektu, 

c) wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania 

wniosków. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto: 

a) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, 

b) jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa 

i nacechowana życzliwością. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania. 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając 

stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były 

podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna 

projektu. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę 

poprawną, a także: 

a) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt 

nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 

konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność 

realizacji zadań przez innych członków zespołu. 

6) Uchylanie się od udziału w realizacji projektu edukacyjnego powoduje obniżenie 

oceny ustalonej według obowiązującego w szkole systemu oceny zachowania 

o stopień. 

 

§ 79b 

 

Egzamin gimnazjalny 
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1.Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń 

spełnia te wymagania. 

2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany: 

1) w terminie głównym - w szkołach dla dzieci i młodzieży - w kwietniu, 

2) w terminie dodatkowym - w szkołach dla dzieci i młodzieży - w czerwcu, 

3. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka 

polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności 

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, 

fizyki i geografii; 

3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

5. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego 

nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym 

i na poziomie rozszerzonym. 

7. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, 

przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie 

rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 11. 

8. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 7, przystępuje do 

egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu 

z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia. 

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

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

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

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 9 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez 

dyrektora szkoły. 

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

upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, który przystępuje do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego 

kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu z tego 

języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może przystąpić do egzaminu z tego języka 

na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców. 

12. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad 

ogłoszonych przez ministra do spraw oświaty oraz laureat konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami 

wydanymi przez ministra do spraw oświaty, organizowanego z zakresu jednego z 

przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu 
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odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego 

nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu. 

13. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez 

ucznia gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada 

się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

14. Zwolnienie, o którym mowa, jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 

15. Zwolnienie, o którym mowa, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne 

z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie 

podstawowym i na poziomie rozszerzonym. 

16. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł  laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 12, 

z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany odpowiednio 

w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, 

złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, 

informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, 

jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

Przepisy ust. 14 i 15 stosuje się odpowiednio. 

17. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację: 

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej 

egzaminu gimnazjalnego; 

2) informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w ust.8 i ust.11. 

18. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem ust.16, pisemną informację o: 

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji; 

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w ust.8 i ust. 11. 

19. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w ust. 18 pkt 2, 

i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

uczeń otrzymuje z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

wynik "0%". 

20. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym, 

2) przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, w szkole, 

której jest uczniem. 

21. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 

może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

22. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowe 

23. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów 
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sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi  - 

w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi 

elektronicznych. 

24. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują: 

1) wynik z języka polskiego; 

2) wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie; 

3) wynik z matematyki; 

4) wynik z przedmiotów przyrodniczych; 

5) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 

6) wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym - w przypadku 

gdy uczeń lub słuchacz przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem  ust. 19. 

25. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

26. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

27. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły. 

28. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom: 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły – 

w przypadku gdy uczeń kończący gimnazjum uzyskał ze wszystkich obowiązkowych 

zajęć, pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, albo 

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, opracowaną przez 

okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń nie uzyskał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć, pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych. 

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

niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie 

dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 

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

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może 

przystąpić egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio 

z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na 

podstawie tego orzeczenia. 

31. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, który w roku 

szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, posiadał orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

32. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego 

w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie 

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 

33. Uczeń, posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do 

egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie 

tej opinii. 
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34. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był 

objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji 

językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, 

zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej. 

35. Dostosowanie formy egzaminu gimnazjalnego polega na przygotowaniu odrębnych 

arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia.  

36. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, polega odpowiednio 

na: 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania 

społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia; 

2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy 

odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych; 

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

gimnazjalnego; 

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia; 

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu gimnazjalnego nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio 

z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 

właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego 

i środków dydaktycznych. 

37. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2-6, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy 

egzaminacyjnych. 

38. Rada Pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania 

warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, o którym 

mowa w ust. 29-34. 

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

ucznia, o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

40. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych 

sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 39, w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania informacji, o której mowa w ust. 39. 

41. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego warunkach i formie dostosowanych do potrzeb 

i możliwości ucznia, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

42. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek 

Rady Pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu gimnazjalnego 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, nieujętych w komunikacie. 

43.  

1). Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada dyrektor szkoły. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

74 

 

2). Do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły powołuje zespół 

egzaminacyjny. 

3). Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. W przypadku 

choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn 

uniemożliwiających jego udział w egzaminie gimnazjalnym albo wynikających 

z konieczności zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym 

zespołu egzaminacyjnego może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

4) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu 

egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego 

w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych 

zespołów. 

5) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg w danej 

szkole egzaminu gimnazjalnego, w tym: 

a) informuje uczniów o egzaminie gimnazjalnym; 

b) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego; 

c) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów podczas egzaminu 

gimnazjalnego; 

d) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego od momentu 

odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania 

dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

6) Przebieg egzaminu gimnazjalnego jest dokumentowany w protokołach tego egzaminu. 

44.  

1) W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku 

w odległości zapewniającej samodzielność pracy. 

2). Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można 

wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów 

pomocniczych niewymienionych w komunikacie, ani korzystać z nich w tej sali. 

3). Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, 

w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania 

egzaminu gimnazjalnego.  

45.  

1). Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wpisani 

do ewidencji egzaminatorów, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują ustalone przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną zasady oceniania rozwiązań zadań. 

2). Prace egzaminacyjne uczniów mogą być sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi 

elektronicznych. 

3). Egzaminatorzy, tworzą odpowiednio zespół egzaminatorów danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka 

obcego nowożytnego. 

4). Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród członków zespołu 

egzaminatorów, wyznacza przewodniczącego tego zespołu. 

46. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia  
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2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych 

niewymienionych w komunikacie 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę 

pozostałym uczniom - przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa 

i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole 

przebiegu egzaminu gimnazjalnego.  

47. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez 

egzaminatora: 

1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, 

2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących 

na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego 

ucznia - dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom, pisemną informację o zamiarze 

unieważnienia temu uczniowi, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację 

uczniowi lub jego rodzicom.  

48. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na 

podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić dany 

zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Wniosek składa się 

do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia 

otrzymania pisemnej informacji. 

49. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 48, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się 

z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie. 

50. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu odpowiednio 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w terminie 

14 dni od dnia: 

1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 48,  

2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 48. 

51. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, 

pisemną informację o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego, wraz z uzasadnieniem. 

52. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

o unieważnieniu, o której mowa w ust. 51, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

53. Zastrzeżenia wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia 

otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia 

lub jego rodziców. 

54. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. 

Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy 

na nie skarga do sądu administracyjnego. 
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55. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom pisemnej 

informacji, o której mowa w ust. 47, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku unieważnienia dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, 

pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego 

rodzicom. 

56. W przypadku, o którym mowa, uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia: 

1) otrzymania informacji o unieważnieniu,  

2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień. 

57. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 28 pkt 1), dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia. 

58. Uczeń, któremu unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem. 

59. W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w ust 46 lub ust.47 pkt 1), 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, 

przeprowadzonego w terminie dodatkowym, w sytuacjach określonych w ust. 20 i ust. 

58, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik danego zakresu albo 

poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego jako "0%". 

60.  

1). Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić 

zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego 

przeprowadzania. 

2). Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa 

w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego 

rodziców o wyniku rozstrzygnięcia. 

3). W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to 

naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego albo egzaminu. 

4). W przypadku, o którym mowa w ust.58, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło 

wpłynąć na wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 

5).Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także w stosunku 

do poszczególnych uczniów. 

6). W przypadku niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia 
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prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu 

z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo 

poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego danego ucznia i zarządza jego 

ponowne przeprowadzenie. 

7). Termin ponownego egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

61. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję 

egzaminacyjną: 

1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 28 pkt 1); 

2) informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – 

w przypadkach, o których mowa odpowiednio w ust. 28 pkt 2). 

62. Podczas dokonywania wglądu, uczniowi lub jego rodzicom zapewnia się możliwość 

zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań. 

63. Uczeń lub jego rodzice, słuchacz albo absolwent mogą zwrócić się z wnioskiem o 

weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania 

wglądu. 

64. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, 

o którym mowa w ust. 63. 

65. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego 

rodziców, słuchacza albo absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 63. 

66. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu gimnazjalnego 

oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie. 

67.Przepisów dotyczących egzaminu gimnazjalnego nie stosuje się do dzieci i młodzieży 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 

 

ROZDZIAŁ X 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego 

§ 80 

 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest:  

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 

i porażek; 
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3) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach 

z dziećmi i dorosłymi; 

4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 

innych; 

6) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

7) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.  

3. Cele realizowane są poprzez realizację zadań jak: 

1) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 

2) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

3) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu 

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

4) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa 

oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej; 

5) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

7) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną; 

8) wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy; 

9) wychowanie dla poszanowania dla otaczającej przyrody; 

10) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

11) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka; 

12) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

4. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zadania realizowane są  

w formie: 

1) zajęć kompensacyjnych i logopedycznych; 

2) zajęć dla rodziców; 

3) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli udzielanych w zależności od 

potrzeb przez pedagoga, psychologa, logopedę. 

 

§ 81 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolny 

oraz w czasie zajęć poza szkołą 

 

1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym sprawują 

nauczyciele. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Ropczycach 

79 

 

2. Opiekę nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych podczas spożywania posiłków sprawują 

wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele. 

3. Rozkład dnia uwzględnia równomiernie rozłożenie zajęć w ciągu całego pobytu w oddziale 

przedszkolnym i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu. 

4. Sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

5. Stoliki, krzesła i wyposażenie sali dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich 

działalności. 

6. Dzieci mogą korzystać z opieki gabinetu profilaktyki zdrowotnej, biblioteki i świetlicy 

szkolnej. 

7. W trakcie zajęć poza terenem szkoły w tym m.in. wycieczki dydaktycznej lub rekreacyjnej 

(spaceru) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale 

przedszkolnym. 

8. Wyjścia poza teren szkoły organizowane są zgodnie z Regulaminem wycieczek szkolnych 

i wpisywane są w książkę wyjść. 

 

§ 82 

Organy oddziału przedszkolnego 

 

1. Organami oddziałów przedszkolnych są wskazane w § 6 ust. 1 statutu za wyjątkiem 

samorządu uczniowskiego. 

2. Rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji 

w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy. 

3. Przedstawiciel rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 wchodzi w skład Rady 

Rodziców. 

 

 

 

 

§ 83 

 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

 

1. Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie jest 

zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli. 

2. W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny, realizujący program wychowania 

przedszkolnego. 

3. Czas trwania zajęć dydaktycznych jest dostosowany do rozwoju i potrzeb psychofizycznych 

dzieci – nie dłużej jak 30 minut. 

4. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może 

uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy 7 lat. 

5. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka  6 – 

letniego do podjęcia nauki. 
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6. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej”. 

7. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

 

§ 84 

 

1. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo  

i 5 godzin dziennie. 

3. Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym nie pobiera się opłat. 

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

dyrektora. 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb i zainteresowania 

dzieci oraz oczekiwania rodziców ustalają szczegółowy plan pracy oddziału. 

 

§ 85 

 

1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę upoważnioną na piśmie przez 

rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do 

oddziału przedszkolnego. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.  

3. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka 

z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej.  

4. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać 

dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W 

takiej sytuacji nauczyciel oddziału zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych 

czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. W przypadku każdej odmowy wydania 

dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.  

5. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel oddziału przedszkolnego oddaje 

dziecko pod opiekę wychowawców świetlicy. Jeśli do zakończenia pracy świetlicy nie uda 

się skontaktować z rodzicami dziecka powiadamia się najbliższy komisariat policji. 

6. Informacje o zakazie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone 

przez orzeczenie sądowe.  

 

§ 86 

 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego 
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1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za: 

1) jakość oraz wyniki pracy, dydaktycznej i wychowawczej; 

2) bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć; 

3) pobudzanie procesów rozwojowych do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez 

wykorzystywanie ich kreatywności; 

4) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o dopuszczony 

do użytku w szkole program wychowania przedszkolnego; 

5) współpracę z pedagogiem oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą 

w rozwiązywaniu problemów; 

6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej 

służącej poznawaniu swoich wychowanków; 

7) indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowują metody 

i formy pracy do jego możliwości. 

2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza analizę gotowości 

wszystkich dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

3. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców ze statutem. 

4. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, 

rozwija i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia 

zawodowego. 

§ 87 

 

Współpraca z rodzicami 

 

1. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest systematyczna współpraca z rodzicami w celu 

jednolitego oddziaływania wychowawczego. 

2. W ramach tej współpracy nauczyciel oddziału przedszkolnego: 

1) udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju; 

2) systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w oddziale przedszkolnym; 

3) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich 

do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; 

4) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania 

osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają; 

5) zachęca rodziców do współdecydowania np. wspólne organizowanie wydarzeń,  

w których biorą udział dzieci; 

6) organizuje minimum trzy razy w roku ogólne zebranie z rodzicami. 

 

§ 88 

 

Prawa i obowiązki rodziców oddziału przedszkolnego 
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1. Rodzic zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego; 

2) współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw 

związanych funkcjonowaniem w oddziale przedszkolnym; 

3) punktualnego przyprowadzania oraz odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego 

osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie zapewniające pełne bezpieczeństwo 

dziecku; 

4) informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami; 

5) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego 

w oddziale przedszkolnym; 

2) wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 

2 ustawy; 

3) rzetelnej informacji dotyczącej dziecka – jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości 

uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

ROZWIAZYWANIE KONFLIKTÓW NA TERENIE SZKOŁY 

– TRYB POSTĘPOWANIA 

 

 

§ 89  

1. Rozstrzyganie konfliktów i sporów odbywa się następująco:  

1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców 

i uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu 

prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, 

2) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między 

uczniem a nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas z możliwością odwołania się 

stron do Dyrektora szkoły,  

3) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły a także między 

nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły 

z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub sądu,  
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4) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między 

nauczycielami i pracownikami szkoły a Dyrektorem szkoły rozwiązuje organ 

prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, z możliwością 

odwołania się stron do sądu.  

2.  Sprawy sporne, sytuacje konfliktowe między organami szkoły lub jego członkami (dyrektorem, 

nauczycielami, rodzicami, uczniami) rozstrzygane są głównie na drodze mediacji:  

a) pomiędzy uczniami - prowadzone przez uczniów - są to mediacje rówieśnicze,  

b) pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami - prowadzone przez nauczyciela mediatora 

lub mediatora zewnętrznego - są to mediacje.  

3.  Klasyfikowanie spraw do mediacji oraz podejmowanie rozstrzygnięć po zawarciu ugody 

należy do kompetencji dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w każdym przypadku może 

skorzystać z opinii nauczyciela mediatora.  

3. Jedynie certyfikowany mediator może prowadzić mediacje ze skonfliktowanymi stronami. 

Nie dotyczy to mediacji rówieśniczych, które mogą być prowadzone przez mediatorów 

rówieśniczych.  

4. O istocie, zasadach i przebiegu mediacji stanowi Regulamin Mediacji.  

5. W rozstrzyganiu konfliktów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz 

dobra publicznego z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii.  

6. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich 

zainteresowanych stron.  

7. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów lub powstania innego sporu, Dyrektor, 

Samorząd Szkolny, Rada Rodziców, indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać 

się do władz państwowych i samorządowych.  

ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 90 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

           Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w  Ropczycach. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 91 

1. Szkoła posiada sztandar. Warunki stosowania sztandaru szkoły określają odrębne przepisy. 

2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także 

organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce. 
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3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 19 lutego. 

 

§ 92 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany 

lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, 

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14  dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

4. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na 

stronie internetowej szkoły. 

 

§ 93 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół  nr 1 

w Ropczycach.  

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r.  

 

 

 

 

 


