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Podstawy prawne: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78. poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

poz. 1943 z poźn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U.  2017r. poz. 59). 

5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60).  

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 

1189). 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół                  

i placówek (Dz. U.  2017 poz. 703). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U.  2017 poz. 356). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania          

w szkołach publicznych (Dz. U.  2017 poz. 203). 

10. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

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

publicznych ( Dz. U. 2015 poz. 843 z późn. zm. ) 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 poz. 649) 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się 

językiem regionalnym( Dz. U.  2017 poz. 1627). 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U.  2017 poz. 1083). 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2014 

poz. 1170). 
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15. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U 

2017 poz. 682). 

16. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U.  2017 poz .1257). 

17. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (Dz. U.  2016 poz. 283). 

18. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 98). 

19. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 

2017 poz. 1578). 

20. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                  

i placówkach (Dz. U.  2017 poz. 1591). 

21. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa                   

i turystyki (Dz. U. 2001 nr 135 poz. 1516 ze zm.) 
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DZIAŁ I 

INFORMACJE O PLACÓWCE 

 

Rozdział 1 

Informacje ogólne o Szkole Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwim 

 w Stargardzie. 

§ 1. 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie jest placówką 

publiczną. 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów 

nauczania; 

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

3) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

4) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania                        

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów; 

5) siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wita Stwosza 1a/1b w Stargardzie; 

6) organem prowadzącym jest Powiat Stargardzki z siedzibą w Stargardzie przy ulicy  

Skarbowej 1; 

7) nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty; 

8) szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima                    

w Stargardzie; 

9) szkoła stanowi jednostkę organizacyjną realizującą zadania oświatowe, 

zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w szkole podstawowej                         

i w stargardzkich podmiotach leczniczych w formie oddziału specjalnego; 

10) w skład szkoły wchodzą: 

a) 8 – letnia szkoła podstawowa;  

b) grupy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych; 

c) grupy zajęć wczesnego wspomagania. 

11) szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach: 

a) Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie 

b) Szkoła Podstawowa  im. Juliana Tuwima w Stargardzie 
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c) stemple okrągłe stosowane do pieczętowania świadectw  szkolnych, legitymacji      

szkolnych oraz aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego 

2. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę pomija 

się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. 

3. Szkoła jest jednostką budżetową. 

4. Ilekroć mowa w statucie jest o: 

1) szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną im. Juliana Tuwima               

w Stargardzie; 

2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana 

Tuwima w Stargardzie; 

3) radzie pedagogicznej – należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie; 

4) radzie rodziców – należy przez to rozumieć przewodniczących trójek klasowych 

rodziców poszczególnych klas; 

5) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej 

Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie; 

6) uczestniku – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież objętych zajęciami 

rewalidacyjno – wychowawczymi; 

7) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające na zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju; 

8) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima                      

w Stargardzie, rodziców lub prawnych opiekunów uczestników zajęć 

rewalidacyjno – wychowawczych oraz rodziców lub prawnych opiekunów dzieci 

objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju. 

9) zajęciach edukacyjnych - należy przez to rozumieć zajęcia o charakterze 

dydaktycznym, wychowawczym i rewalidacyjnym. 

5.  Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki wypoczynek dla dzieci i młodzieży 

po uzyskaniu zgody właściwych organów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§ 2. 

1.  Szkoła kształci dzieci i młodzież: 

a) niepełnosprawną intelektualnie i z autyzmem: 

- w stopniu lekkim, 

- w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
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- w stopniu głębokim, 

b) w normie intelektualnej: 

- w ramach zajęc  wczesnego wspomagania, 

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

- w podmiotach leczniczych. 

2.  Do szkoły przyjmuje się: 

1) uczniów i uczestników na podstawie skierowania wydanego przez Starostę 

Stargardzkiego zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 

za zgodą rodziców; 

2) dzieci objęte zajęciami wczesnego wspomagania na podstawie opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz podania rodziców; 

3) uczniów oddziału specjalnego w podmiotach leczniczych na podstawie przyjęcia do 

podmiotu leczniczego po wyrażeniu zgody przez rodziców i ordynatora oddziału. 

 

Rozdział 2 

Misja szkoły, wizja szkoły, model absolwenta 

 

§ 3. 

Misja szkoły 

1. Misją i celem szkoły jest przygotowanie ucznia do życia w integracji ze społeczeństwem 

poprzez 

1) osiągnięcie moz liwie wszechstronnego rozwoju ucznio w; 

2) przygotowanie do wyboru zawodu zgodnie z predyspozycjami i moz liwos ciami; 

3) nauczenie zaradnos ci i umiejętnos ci wspo łz ycia w grupie ro wies niczej, rodzinie                       

i społeczen stwie; 

4) rozwijanie umiejętnos ci artystycznych, sprawnos ci ruchowej i manualnej; 

5) wdraz anie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczen stwa w ro z nych sytuacjach 

z yciowych; 

6) kształtowanie korzystnych społecznie cech osobowos ci oraz postaw wobec pracy; 

7) przygotowanie do pracy zawodowej i pracy w warunkach chronionych; 

8) uzyskiwanie niezalez nos ci od innych oso b w funkcjonowaniu w codziennym z yciu; 

9) nauczenie korzystania z ro z norodnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego. 

2. Szkoła kształci uczniów radzących sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, tak 

aby umożliwić młodym ludziom wszechstronny rozwój. 
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3. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska                              

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.   

 

§ 4. 

Wizja szkoły 

1. Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w s rodowisku lokalnym jako szkoła 

nowoczesna, bezpieczna, przyjazna oraz wiodąca w kształceniu oso b                                     

z niepełnosprawnos cią intelektualną, zapewniająca im wszechstronny rozwo j zgodnie    

z osobistymi potrzebami  i moz liwos ciami. 

2. Zmierzamy do wykształcenia i wychowania młodego pokolenia przygotowanego do 

z ycia w rodzinie, s rodowisku lokalnym, w miłos ci do ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym szanowaniu wartos ci kultur 

Europy i s wiata. 

3. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju ucznio w poprzez rozwijanie 

indywidualnych moz liwos ci, umiejętnos ci i postaw w wymiarze intelektualnym, 

emocjonalnym, moralnym, społecznym, fizycznym. 

4. Szkoła przygotowuje ucznia do jak największej samodzielnos ci i zaradnos ci                               

w  społeczen stwie. 

5. Szkoła zapewnia spo jnos c  oddziaływan  wychowawczo-rewalidacyjnych realizowanych 

we wspo łpracy z rodziną, instytucjami wspierającymi wychowanie i s rodowiskiem 

lokalnym. 

6. Stanowimy centrum rewalidacyjne, w kto rym odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

rewalidacyjne i rehabilitacyjne przystosowane do indywidualnych potrzeb ucznio w. 

7. Podejmowane przez szkołę działania – indywidualne podejs cie do kaz dego dziecka oraz 

przyjazna atmosfera oparta na wzajemnym poszanowaniu i akceptacji – umoz liwiają 

uczniom odkrywanie s wiata w sposo b wieloaspektowy i two rczy. 

 
§ 5. 

Model absolwenta 

1. Dąz eniem szkoły jest przygotowanie ucznio w do efektywnego funkcjonowania w z yciu 

społecznym oraz podejmowania w miarę moz liwos ci samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialnos ci za swo j rozwo j. 

2. Uczen  kon czący szkołę 

1) zna i szanuje historię, tradycję i kulturę własnego regionu, narodu, a takz e szanuje 

inne kultury i tradycje; 
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2) ma szacunek do symboli i tradycji rodzinnych, szkolnych, regionalnych                          

i narodowych; 

3) zna zasady dobrych obyczajo w i zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią; 

4) szanuje s rodowisko przyrodnicze i dostrzega zjawiska otaczającej przyrody; 

5) posiada wiedzę i s wiadomos c  zagroz en  wspo łczesnego z ycia; 

6) potrafi umiejętnie korzystac  z do br kultury, uczestniczy w z yciu kulturalnym; 

7) potrafi dbac  o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia; 

8) racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne; 

9) zna i rozumie zasady wspo łz ycia społecznego; 

10) przejawia zaangaz owanie w z ycie społeczne i rozwija swoje zainteresowania; 

11) szanuje godnos c  własną i drugiego człowieka; 

12) integruje się z ro wies nikami i prawidłowo funkcjonuje w grupie; 

13) wie, do kogo się zwro cic  o pomoc w sprawach osobistych; 

14) potrafi dokonac  s wiadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
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DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 6. 

1.  Szkoła realizuje cele i zadania okres lone w ustawie o systemie os wiaty oraz                      

w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a takz e zawarte w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym. 

2.  Głównym celem szkoły jest: 

1) realizacja programo w nauczania uwzględniająca podstawę programową 

kształcenia ogo lnego dla szkoły podstawowej, podstawę programową kształcenia 

ogo lnego dla szkoły podstawowej w tym dla ucznio w z niepełnosprawnos cią 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz indywidualne tempo 

rozwoju i moz liwos ci kaz dego ucznia; 

2) realizacja ramowych plano w nauczania; 

3) zapewnienie kaz demu uczniowi warunko w niezbędnych do jego rozwoju oraz do 

osiągnięcia optymalnej samodzielnos ci; 

4) pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 

5) umoz liwienie uczniom podtrzymywania toz samos ci narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej oraz otwarcia na wartos ci innych kultur; 

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych warunko w niezbędnych do ich rozwoju 

intelektualnego, psychicznego i fizycznego; 

7) promocja i ochrona zdrowia. 

3.  Działania te dotyczą: 

1) efekto w w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celo w i zadan  

statutowych; 

2) organizacji proceso w kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenia warunko w do rozwoju i aktywnos ci ucznio w; 

4) wspo łpracy z rodzicami i s rodowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania szkołą lub placo wką. 
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§ 7. 

1.  Do zadan  szkoły nalez y: 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunko w pobytu w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczen stwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie systemu opiekun czo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb; 

3) realizacja programo w nauczania, kto re zawierają podstawę programową 

kształcenia ogo lnego dla szkoły podstawowej, podstawę programową kształcenia 

ogo lnego dla szkoły podstawowej w tym dla ucznio w z niepełnosprawnos cią 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ; 

4) rozpoznawanie moz liwos ci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznio w i wykorzystywanie wyniko w diagnoz             

w procesie uczenia i nauczania; 

5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom                               

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) dostosowywanie tres ci, metod i organizacji nauczania do moz liwos ci 

psychofizycznych ucznio w; tworzenie indywidualnych programo w edukacyjno-

terapeutycznych dla ucznio w, indywidualnych programo w zajęc  dla uczestniko w, 

indywidualnych programo w wczesnego wspomagania dla dzieci; 

7) wyposaz enie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umoz liwiający realizację zadan  

dydaktycznych, wychowawczych i opiekun czych oraz zadan  statutowych szkoły; 

8) wspomaganie wychowawczej roli rodzico w; 

9) zapewnienie opieki przez pielęgniarkę; 

10) kształtowanie aktywnos ci społecznej i umiejętnos ci spędzania wolnego czasu; 

11) rozwijanie u ucznio w dbałos ci o zdrowie własne i innych oraz umiejętnos ci 

tworzenia s rodowiska sprzyjającego zdrowiu; 

12) zapewnienie opieki uczniom wymagającym opieki ze względu na inne okolicznos ci 

poprzez zorganizowanie s wietlicy szkolnej; 

13) zorganizowanie formy doz ywiania ucznio w; 

14) wspo łdziałanie ze s rodowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania s rodowiska wychowawczego; 

15) kształtowanie i rozwijanie postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwos c , wiarygodnos c , 

odpowiedzialnos c , wytrwałos c , poczucie własnej wartos ci, szacunek dla innych 

ludzi, kultura osobista, kreatywnos c , przedsiębiorczos c , gotowos c  do uczestnictwa                    

w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej; 
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16) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dziedzictwa kulturowego - 

tradycji i kultury narodowej, a takz e postaw poszanowania dla innych kultur               

i tradycji; 

17) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie włas ciwych postaw 

wobec problemo w ochrony s rodowiska; 

18) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji; 

19) stworzenie warunko w do nabywania umiejętnos ci wyszukiwania, porządkowania             

i wykorzystywania informacji z ro z nych z ro deł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z ro z nych przedmioto w; 

20) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania do włas ciwego odbioru                      

i wykorzystania medio w; 

21) ochrona przed tres ciami, kto re mogą stanowic  zagroz enie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczego lnos ci instalowanie programo w filtrujących i ograniczających 

dostęp do zasobo w sieciowych w Internecie; 

22) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepiso w o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

23) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekun czego i wychowawczego, 

zgodnie z zasadami okres lonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej                       

i archiwizacji. 

 

Rozdział 2 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

 

§ 8. 

Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole 

1. Program nauczania obejmuje tres ci nauczania ustalone dla danych zajęc  edukacyjnych 

w podstawie programowej.  

2. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespo ł nauczycieli musi byc  

dostosowany do potrzeb i moz liwos ci ucznio w, dla kto rych jest przeznaczony                     

i powinien uwzględniac  warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania 

ucznio w, lokalizację szkoły, warunki s rodowiskowe i społeczne ucznio w. 

3. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny. 

4. Nauczyciel moz e zaproponowac  program nauczania opracowany samodzielnie lub we 

wspo łpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel moz e ro wniez  zaproponowac  program 

opracowany przez innego autora (autoro w) wraz z dokonanymi przez siebie 

modyfikacjami. 
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5. Program nauczania dla zajęc  edukacyjnych dopuszcza do uz ytku dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

6. Program nauczania zawiera: 

1) szczego łowe cele kształcenia i wychowania; 

2) tres ci zgodne z tres ciami nauczania zawartymi w podstawie programowej 

kształcenia ogo lnego; 

3) sposoby osiągania celo w kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem moz liwos ci 

indywidualizacji pracy w zalez nos ci od potrzeb i moz liwos ci ucznio w oraz 

warunko w, w jakich program będzie realizowany; 

4) opis załoz onych osiągnięc  ucznia; 

5) propozycje kryterio w oceny i metod sprawdzania osiągnięc  ucznia. 

7.  Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru 

pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego 

przez nauczyciela/nauczycieli programu.  

8.  W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki, 

dyrektor może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub 

dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony, doradcy 

metodycznego lub zespołu funkcjonującego w szkole. 

9.  Opinia, o której mowa w § 8 ust. 8 

1) zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową 

kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych 

uczniów; 

2) opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 

lipca. 

10.  Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor w terminie 

do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

11.  Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. 

12.  Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, 

pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły 

i rok dopuszczenia do użytku. 

13.  Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania do dnia 1 września 

każdego roku. 

14.  Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po etapie edukacyjnym. 

15.  Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie 

dydaktycznym.  
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16.  Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

17.  Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia                

z orzeczeniem o niepełnosprawności, indywidualne programy zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych dla uczestników oraz indywidualne programy wczesnego 

wspomagania dzieci dopuszcza dyrektor szkoły. 

18.  Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem: 

1) podręcznika, materiału edukacyjnego  

2) materiału c wiczeniowego  

3) bez zastosowania podręcznika. 

19.  Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem 

podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może 

przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek 

uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz                

z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika. 

 

Rozdział 3 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

§ 9. 

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

uczniom, rodzicom i nauczycielom.  

2. Wszelkie formy s wiadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne,  a udział w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest dobrowolny 

i za zgodą rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu s rodowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych moz liwos ci oraz indywidualnych potrzeb ucznia                        

i umoz liwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudnos ci w opanowywaniu umiejętnos ci i wiadomos ci 

przez ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdraz aniu indywidualnych programo w edukacyjno-

terapeutycznych dla ucznio w niepełnosprawnych; 
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6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia ws ro d ucznio w                          

i rodzico w; 

7) podejmowaniu działan  wychowawczych i profilaktycznych wynikających                      

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli             

w tym zakresie; 

8) wspieraniu nauczycieli i rodzico w w działaniach wyro wnujących szanse 

edukacyjne dzieci; 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagan  edukacyjnych 

wynikających z realizacji programo w nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kto rego stwierdzono zaburzenia                    

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnos ci w uczeniu się, uniemoz liwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodzico w w rozwiązywaniu problemo w wychowawczych; 

11) umoz liwianiu rozwijania umiejętnos ci wychowawczych rodzico w i nauczycieli; 

12) podejmowaniu działan  mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4.  Zadania, o których mowa w ust. 3, są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodziez y. 

5.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek: 

1) ucznia, 

2) rodzico w; 

3) nauczyciela;  

4) pedagoga; 

5) psychologa; 

6) logopedy; 

7) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. 

6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

7.  W szkole są zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. 

8.  Wstępną diagnozę potrzeb ucznio w przeprowadzają wychowawcy klas we wspo łpracy           

z pedagogiem i psychologiem szkolnym we wrzes niu kaz dego roku szkolnego 

rozpoznając potrzeby s rodowiskowe oraz edukacyjne ucznia. Pozostałe diagnozy są 

przeprowadzane         w trakcie roku szkolnego. 

9.  Wychowawca opracowuje zestawienie ucznio w ze wskazaniem potrzeb dotyczących 

ro z norodnych form wsparcia. 
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10.  Wychowawca, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny otaczają szczego lną opieką                 

i wsparciem ucznio w potrzebujących pomocy. 

11.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczego lnos ci                

w formie: 

1) zajęc  dydaktyczno-wyro wnawczych; 

2) zajęc  specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, zajęc  logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęc  o charakterze 

terapeutycznym; 

3) zajęc  związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia i zawodu, wyborem 

szkoły; 

4) porad, konsultacji; 

5) warsztato w;  

6) zajęc  rozwijających uzdolnienia. 

 

Rozdział 4 

Nauczanie indywidualne 

§ 10. 

1. Ucznio w, kto rym stan zdrowia uniemoz liwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodzico w i na 

podstawie orzeczenia wydanego przez zespo ł orzekający w publicznej Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje 

indywidualne nauczanie w sposo b zapewniający wykonanie okres lonych w orzeczeniu 

zalecen  dotyczących warunko w realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia. 

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym             

w placo wce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor moz e powierzyc  prowadzenie zajęc  

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placo wki. Moz e to 

nastąpic : 

1) w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji; 

2)  znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły; 

3)  w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia. 

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie 

ze wskazaniami w orzeczeniu. 



 20 
 

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się tres ci wynikające z podstawy kształcenia 

ogo lnego dostosowane do potrzeb i moz liwos ci psychofizycznych ucznia, a takz e 

miejsca,       w kto rych zajęcia są organizowane. 

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor 

moz e zezwolic  na odstąpienie od realizacji niekto rych tres ci wynikających z podstawy 

programowej, stosownie do moz liwos ci psychofizycznych ucznia oraz warunko w,           

w kto rych zajęcia są realizowane. 

8. Wniosek, o kto rym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

Wniosek dyrektor szkoły akceptuje własnoręcznym podpisem. 

9. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla kaz dego 

ucznia. 

10. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęc  

indywidualnego nauczania oraz na zasadach okres lonych w statucie szkoły, formy               

i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego 

nauczania. 

11. Tygodniowy wymiar godzin zajęc  indywidualnego nauczania wynosi: 

1)  dla uczniów klasy I - III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach; 

2)  dla uczniów klasy IV - VI - od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach; 

3)  dla uczniów klas VII - VIII – od 8 do 12 prowadzonych w co najmniej 3 dniach.  

12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, kto rym stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze s rodowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych moz liwos ci i uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umoz liwia udział             

w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w uroczystos ciach i imprezach 

szkolnych. 

 

Rozdział 5 

 

§11. 

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne 

1. Dla kaz dego ucznia szkoły opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie             

o potrzebie kształcenia specjalnego (nie dłuz ej jednak niz  na etap edukacyjny) 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zwany dalej „programem". 

2. Program opracowuje zespo ł, kto ry tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem: 
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1) pracę zespołu koordynuje wychowawca lub inny nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora; 

2) spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb; 

3) w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyc  przedstawiciele poradni 

specjalistycznych, pomoc nauczyciela oraz inne osoby za zgodą rodzico w (np. 

lekarz, psycholog, pedagog, logopeda). 

3. Zespo ł opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, we wspo łpracy (w zalez nos ci od potrzeb) z poradnią 

psychologiczno- pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi. 

4. Program opracowuje się: 

1) do 30 wrzes nia roku szkolnego, w kto rym uczen  rozpoczyna naukę lub 30 dni od 

dnia  rozpoczęcia nauki w szkole; 

2) 30 dni przed terminem ukon czenia danego etapu edukacyjnego.  

5. Zespo ł, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając ocenę 

efektywnos ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz (w miarę potrzeb) dokonuje 

modyfikacji programu. 

6. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczniowie zostają powiadomieni o terminie spotkania 

zespołu i mają prawo uczestniczyc  w spotkaniach zespołu oraz w opracowaniu, 

modyfikacji i dokonywaniu oceny programu. Na pisemny wniosek rodzica moz na wydac  

kopię programu. 

7. Członkowie zespołu zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, 

kto re mogą naruszac  dobra osobiste ucznia, jego rodzico w, nauczycieli i specjalisto w 

prowadzących zajęcia z uczniem. 

 

Rozdział 6 

Pomoc materialna dla uczniów 

 

§ 12. 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej             

z powodu warunków rodzinnych i losowych. 

2. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 
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3. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) ośrodkami pomocy społecznej; 

4) organem prowadzącym; 

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci                    

i młodzieży. 

4. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) ucznia; 

2) rodziców; 

3) nauczyciela. 

5. Pomoc materialna w szkole może być organizowana w formie: 

1) bezpłatnych obiadów; 

2) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 

3) innej, w zależności od potrzeb i możliwości. 

6. Szkoła pozyskuje sponsorów w celu zorganizowania pomocy rzeczowej i materialnej, 

sfinansowania wypoczynku w formie obozów, wycieczek, zielonych szkół. 
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Dział III 

ORGANY SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 13. 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodzico w, 

4) samorząd uczniowski. 

2. W przypadku funkcjonowania w szkole co najmniej 12 oddziałów tworzy się 

stanowisko wicedyrektora szkoły do spraw dydaktycznych, przy czym grupowe zajęcia 

rewalidacyjno- wychowawcze są traktowane jako oddział. 

 

§ 14. 

Dyrektor szkoły 

1. Do kompetencji dyrektora szkoły nalez y: 

1) kierowanie biez ącą działalnos cią dydaktyczną, wychowawczą i opiekun czą szkoły 

oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego polegającego na: 

a) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu proceso w kształcenia                   

i wychowania oraz efekto w działalnos ci dydaktycznej, wychowawczej                      

i opiekun czej oraz innej działalnos ci statutowej; 

b) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadan  dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekun czych; 

c) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych                         

i organizacyjnych; 

3) przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niz  dwa razy w roku szkolnym 

ogo lnych wniosko w wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalnos ci szkoły; 

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunko w harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej; 
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6) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji; 

7) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego; 

8) dysponowanie s rodkami okres lonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie 

odpowiedzialnos ci za ich prawidłowe wykorzystanie, a takz e organizowanie 

administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły; 

9) wykonywanie zadan  związanych z zapewnieniem bezpieczen stwa uczniom                         

i nauczycielom przebywającym w szkole; 

10) odpowiedzialnos c  za włas ciwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII; 

11) odpowiadanie za realizację zadan  wynikających z orzeczen  o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

12) wspo łpraca z pielęgniarką, lekarzami sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziec mi i młodziez ą, w tym udostępnienie danych o uczniu (imię, 

nazwisko, nr PESEL);  

13) stwarzanie warunko w do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszen  i innych 

organizacji, kto rych celem statutowym jest działalnos c  dydaktyczno – 

wychowawcza; 

14) wykonywanie innych zadan  wynikających z przepiso w szczego łowych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli                     

i pracowniko w nie będących nauczycielami. W szczego lnos ci decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowniko w szkoły; 

2) przyznawania nagro d oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły,                  

w sprawach odznaczen , nagro d i wyro z nien  dla nauczycieli i innych pracowniko w 

szkoły; 

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowniko w szkoły 

mających status pracowniko w samorządowych; 

5) ustalania zakresu zadan  dla pracowniko w pedagogicznych i niepedagogicznych 

szkoły. 

3. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadan  wspo łpracuje z radą pedagogiczną szkoły, radą 

rodzico w oraz z samorządem uczniowskim. 

5. Dyrektor wspo łpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie 

ustalonym ustawą o związkach zawodowych. 

6. W czasie nieobecnos ci dyrektora zastępuje go (w zakresie zadan  ust.1 pkt. 1 i 2): 

1) w pierwszej kolejnos ci wicedyrektor, 
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2) w drugiej kolejnos ci pedagog; 

3) w trzeciej kolejnos ci psycholog. 

7. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach dotyczących organizacji procesu 

dydaktycznego i wychowawczego w placo wce oraz w sprawach związanych                              

z zapewnieniem uczniom i pracownikom bezpiecznych warunko w pracy, pobytu                 

i opieki. 

 

§ 15. 

Rada pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna szkoły jest organem kolegialnym w zakresie realizacji jej 

statutowych zadan  dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej szkoły jest dyrektor.  

4. Rada pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez jej 

przewodniczącego, kto ry jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej 

członko w       o terminie i porządku obrad. 

5. Kompetencje i obowiązki rady pedagogicznej: 

1) zatwierdzanie plano w pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyniko w klasyfikacji i promocji ucznio w; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymento w pedagogicznych; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skres lenia z listy ucznio w; 

6) zatwierdzanie przedstawionych przez nauczycieli szkolnych programo w nauczania          

i szkolnych podręczniko w po wczes niejszym zasięgnięciu opinii rady rodzico w 

biorąc pod uwagę moz liwos ci ucznio w; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyniko w nadzoru pedagogicznego w celu 

doskonalenia pracy szkoły w postaci uchwały. 

6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczego lnos ci: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

wyróżnień; 

4) przydział czynności podstawowych i dodatkowych nauczycieli. 

7. Szczego łowe zadania rady pedagogicznej zawarte są w Regulaminie Rady Pedagogicznej. 

8. Jes li w szkole nie została powołana rada szkoły, rada pedagogiczna wykonuje jej 

zadania.  
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9. Rada pedagogiczna moz e wystąpic  z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

10. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brac  udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

 

§ 16. 

Rada rodziców 

1. W szkole działa rada rodzico w stanowiąca reprezentację wszystkich rodzico w. 

2. Rada rodzico w liczy tylu członko w, ile jest oddziało w w szkole. 

3. Wewnętrzną strukturę rady rodzico w, tryb jej pracy, kompetencje oraz szczego łowy 

sposo b przeprowadzania wyboro w okres la regulamin rady rodzico w. 

4. Zadania rady rodzico w: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo -

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie projektu finansowego szkoły; 

3) wspo łpraca ze szkołą i jej organami w zakresie realizacji zadan  dydaktyczno- 

wychowawczych; 

4) występowanie do dyrektora i innych organo w szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzo r pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły; 

5) wspieranie działalnos ci statutowej szkoły; 

6) typowanie dwo ch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora. 

5. Rada rodzico w ma prawo do: 

1) gromadzenia s rodko w finansowych w celu wspierania działalnos ci statutowej 

szkoły; 

2) wydatkowania  funduszy rady, kto re  okres la regulamin rady rodzico w. 

 

§ 17. 

Samorząd uczniowski 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego okres la regulamin samorządu 

uczniowskiego. 

3. Najwyz szym organem samorządu uczniowskiego jest rada samorządu uczniowskiego, 

kto ra go reprezentuje i działa w jego imieniu. 
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4. Kompetencje i obowiązki samorządu uczniowskiego wynikają z regulaminu samorządu 

uczniowskiego. 

5. Samorząd uczniowski moz e przedstawic  dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

6. Samorząd uczniowski ma prawo do: 

1) organizowania działalnos ci kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej, 

2) zgłoszenia propozycji nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu 

uczniowskiego, 

3) podejmowania działan  w zakresie wolontariatu. 

 

§ 18. 

Zasady współpracy organów szkoły 

1. Organy szkoły wspo łpracują ze sobą kierując się: 

1) poszanowaniem godnos ci człowieka; 

2) odpowiedzialnos cią za proces wychowawczo- dydaktyczny; 

3) szacunkiem wobec nauczycieli i wychowawco w; 

4) troską i odpowiedzialnos cią za szkołę. 

2. Celem i efektem wspo łpracy organo w szkoły powinno byc  w szczego lnos ci: 

1) stwarzanie w szkole przestrzeni do dialogu i wspo łpracy; 

2) pogłębianie poczucia wspo łodpowiedzialnos ci za szkołę; 

3) wspo lne rozwiązywanie szkolnych problemo w oraz s więtowanie sukceso w; 

4) eliminowanie zagroz en  oraz wzmacnianie włas ciwych zachowan ; 

5) wspo lne opracowanie i realizowanie koncepcji pracy szkoły. 

3. Koordynatorem działan  organo w szkoły jest dyrektor, kto ry: 

1) przyjmuje od nich wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych 

pracowniko w szkoły; 

2) rozstrzyga wnoszone przez nich sprawy z zachowaniem prawa oraz dobra 

publicznego; 

3) zapewnia biez ącą wymianę informacji między organami szkoły; 

4) jest negocjatorem w przypadku konfliktu między organami szkoły. 

 

§ 19. 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

1. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego polubownego rozstrzygania spornych 

spraw wewnątrz szkoły kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem 

następujących zasad: 
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1) kluczowe problemy szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu 

przedstawicieli poszczególnych organów; 

2) każdy organ rozstrzyga sprawy szkolne pomiędzy swoimi członkami; 

3) sprawy sporne pomiędzy poszczególnymi organami szkoły rozstrzyga dyrektor. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, 

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po 

jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym że dyrektor szkoły wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy   w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję                     

w drodze głosowania. 

4. W przypadku braku porozumienia organów na poziomie szkoły kompetencje do 

rozstrzygania wszelkich sporów ma organ prowadzący szkołę, sprawy do 

rozstrzygnięcia organowi przekazuje dyrektor. 
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Dział IV 

ORGANIZACAJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI 

 

Rozdział 1 

Organizacja nauczania 

 

§20. 

Organizacja roku szkolnego 

1. Rok szkolny podzielony jest na: 

1) I po łrocze – od 01 wrzes nia do kon ca stycznia (klasyfikacja s ro droczna); 

2) II po łrocze – od 01 lutego do kon ca roku szkolnego (klasyfikacja roczna/kon cowa). 

2. Szczego łową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

okres la arkusz organizacji szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, 

opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę, po 

uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzo r pedagogiczny. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy 

rozkład zajęc  okres lający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęc  

edukacyjnych – z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

4. Wymiar godzin nauczania w szkole wynika z ramowego planu nauczania dla kaz dego 

etapu edukacyjnego i stopnia niepełnosprawnos ci intelektualnej i jest spo jny ze 

szkolnym planem nauczania. 

5. Na początku kaz dego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczego łowy plan pracy dydaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

aktualnych potrzeb. 

 

§ 21. 

Jednostki organizacyjne szkoły 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział szkolny. 

2. W szkole mogą byc  tworzone oddziały: 

1) dla dzieci i młodziez y z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu lekkim; 

2) dla dzieci i młodziez y z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu 

umiarkowanym     i znacznym; 

3) dla dzieci i młodziez y w normie intelektualnej, z niepełnosprawnos cią 

intelektualną        w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera; 
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4) zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodziez y z niepełnosprawnos cią 

intelektualną w stopniu głębokim; 

5) zespoły zajęc  wczesnego wspomagania rozwoju. 

3. Kształcenie ucznio w niepełnosprawnych moz e byc  prowadzone do kon ca roku 

szkolnego  w tym roku kalendarzowym, w kto rym uczen  szkoły podstawowej kon czy 20 

rok z ycia. 

4. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca. 

5. Dla zapewnienia ciągłos ci i skutecznos ci pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje 

się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny. W przypadku zespoło w edukacyjno-

terapeutycznych dopuszcza się jednego wychowawcę na etap pierwszy i drugi. 

6. W szkole mogą byc  prowadzone zajęcia: 

1) w zespołach klasowych złoz onych z ucznio w tej samej klasy; 

2) w zespołach klasowych złoz onych z ucznio w ro z nych klas (klasy łączone); 

3) w zespołach edukacyjno- terapeutycznych dla ucznio w z niepełnosprawnos cią 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

4) w grupach dla uczestniko w zajęc  rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

§ 22. 

Formy działalności szkoły 

1. W szkole prowadzone są następujące formy działalnos ci: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;  

2) zajęcia rewalidacyjne;  

3) zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze; 

4) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznio w; 

7) zajęcia edukacyjne z religii, etyki, zajęcia z wychowania do z ycia w rodzinie. 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są 

1) w systemie klasowo-lekcyjnym: 

a) godzina lekcyjna trwa 45minut; 

b) godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut; 

c) godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut; w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie krótszym niż 60 

minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie 

tygodniowym; 

d) godzina z pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut; 
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e) czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie 

edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć; 

2) w formie nauczania indywidualnego; 

3) w formie wycieczek przedmiotowych i turystyczno- krajoznawczych, zielonych 

szkół, wymian międzynarodowych. 

3. Uczniowie objęci są opieką nauczyciela  podczas przerw od godziny 7.30 (dyz ur 0) do 

godz.  15.15. Przerwy są 10 minutowe, jednakz e z uwagi na ucznio w doz ywianych oraz 

dojez dz ających istnieją zmiany w długos ci przerw: 

1) po piątej godzinie lekcyjnej jest przerwa obiadowa, kto ra trwa 20 minut; 

2) przerwy po lekcjach 6, 7 i 8 są pięciominutowe. 

4. Lekcje trwają od godziny 8.00 do 15.10, natomiast zajęcia rewalidacyjne rozpoczynają 

się  o godz. 7.45 i mogą trwac  do godz. 15.40. Zajęcia pozalekcyjne mogą odbywac  się            

w godzinach popołudniowych. 

5. W szkole prowadzone są zajęcia, o kto rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 

Nauczyciela, kto re przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans 

edukacyjnych, rozwijanie uzdolnien  i umiejętnos ci ucznio w, zajęcia opiekun cze lub 

wspomaganie pracy nauczycieli. Przydział godzin następuje w terminie do 20 wrzes nia 

kaz dego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb ucznio w i szkoły z uwzględnieniem 

deklaracji nauczycieli. 

6. W kaz dym roku szkolnym przewiduje się dokonywanie w szkole podziału ucznio w 

poszczego lnych oddziało w na grupy na następujących zajęciach: 

1) język nowoz ytny; 

2) informatyka; 

Grupy nie mogą liczyc  mniej niz  5 ucznio w. 

7. Na zajęciach wychowania fizycznego moz liwe jest tworzenie grup międzyoddziałowych          

i międzyklasowych. 

 

§ 23. 

Liczebność oddziałów szkolnych 

1. Liczebnos c  ucznio w w oddziale szkolnym wynosi: 

1) do 16 – z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu lekkim; 

2) do 8 – z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

3) od 2 do 4 – z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu głębokim; 

4) do 4 – dla ucznio w z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 
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5) do 4–dla ucznio w z niepełnosprawnos cią sprzęz oną, w kto rych jedną                                 

z niepełnosprawnos ci jest niepełnosprawnos c  intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

2. Liczebnos c  uczestniko w zajęc  wczesnego wspomagania rozwoju i formy pracy okres lają 

odrębne przypisy. 

3. Liczba ucznio w w klasach łączonych nie powinna byc  większa od go rnej granicy 

okres lonej dla danego stopnia niepełnosprawnos ci. Organ prowadzący szkołę moz e 

wyrazic  zgodę na utworzenie klasy z mniejszą ilos cią ucznio w uwzględniając mały 

nabo r i niepełnosprawnos c  ucznio w.  

4. Podczas zajęc  na basenie na jednego opiekuna moz e przypadac : 

1) 2 ucznio w z autyzmem; 

2) 6 ucznio w z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu umiarkowanym 

      i znacznym; 

3) 10 ucznio w z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu lekkim. 

5. Liczba uczestniko w ko ł zainteresowan  oraz innych zajęc  nadobowiązkowych 

finansowanych  z budz etu szkoły nie moz e byc  niz sza niz  5. 

6. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w formie zajęc  zespołowych lub indywidualnych. 

 

§ 24. 

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze 

1. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodziez y           

z  niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu głębokim. 

2. Zajęcia organizuje się od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kto rym 

dziecko kon czy 3 lata, do kon ca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kto rym 

uczestnik kon czy 25 lat. 

3. Celem zajęc  jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz 

rozwijanie samodzielnos ci w funkcjonowaniu w codziennym z yciu, stosownie do 

moz liwos ci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

4. Zajęcia są prowadzone w formie zajęc  indywidualnych (w szkole lub w domu) lub zajęc  

zespołowych w szkole, organizowanych we wspo łpracy z rodzicami. 

5. Zajęcia prowadzą nauczyciele, natomiast opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęc  

w szkole sprawuje pomoc nauczyciela, w czasie zajęc  z domu rodzinnym opiekę 

zapewniają rodzice. 

6. Dla kaz dego uczestnika zajęc  opracowuje się indywidualny program zajęc . Nauczyciele 

dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika nie rzadziej niz  dwa razy w roku. 

Organizację, przebieg i dokumentację zajęc  regulują odrębne przepisy. 
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§ 25. 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

1. W szkole organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

2. Celem zajęc  jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia niepełnosprawnos ci do podjęcia nauki w szkole. 

3. Dyrektor szkoły powołuje zespo ł wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład 

kto rego wchodzą: pedagodzy, psycholog, logopeda i inni specjalis ci w zalez nos ci od 

potrzeb dziecka.  

4. Zajęcia organizuje się we wspo łpracy z rodzicami w wymiarze od 4 do 8 godzin                

w miesiącu,  indywidualnie lub w grupowo z moz liwos cią prowadzenia zajęc  w domu 

rodzinnym. 

5. Organizację, przebieg i dokumentację zajęc  oraz zasady wspo łpracy z rodziną regulują 

odrębne przepisy. 

 

§ 26. 

Nauczanie religii 

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

rodzice wyrażają pisemnie takie życzenie. 

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

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

4. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii – przebywa od opieką 

nauczyciela świetlicy z wyjątkiem lekcji pierwszej i ostatniej, jeśli rodzic złoży 

oświadczenie  o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania tych lekcji. 

5. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

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 według planu zajęć. 

 

§ 27. 

Wychowanie do życia w rodzinie 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne wychowania 

do życia w rodzinie. 
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2. Udział ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

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

5. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania do życia w rodzinie – 

przebywa pod opieką nauczyciela świetlicy z wyjątkiem lekcji pierwszej i ostatniej, jeśli 

rodzic złoży oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania tych lekcji. 

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

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

Rozdział 2 

Organizacja wychowania i opieki 

 

§ 28. 

Szkolny system wychowania 

1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczegółowy plan pracy opiekuńczo- wychowawczej na dany rok szkolny                            

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb. 

2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych 

pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje rozwój 

ucznia w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym. 

3. Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 

ryzykownym i problemowym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

4. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy klas opracowują 

klasowe plany wychowawcy na dany rok szkolny. 

 

§ 29. 

Współpraca z rodzicami 

1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagac  

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

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Szkoła traktuje rodzico w jako pełnoprawnych partnero w w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodzico w. 

4. Rodzice mają aktywny wpływ na sprawy szkoły poprzez radę rodzico w. 

5. Doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami ucznio w odbywa się 

poprzez: 

1) organizowanie spotkan  grupowych i indywidualnych z rodzicami; 

2) organizowanie rodzinnych spotkan , przedstawien  artystycznych, festyno w; 

3) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę 

www, inne materiały informacyjne. 

 

§ 30. 

Prawa i obowiązki rodziców 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga i psychologa szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka               

i rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci; 

6) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania  egzaminów ósmoklasisty; 

7) udziału w imprezach klasowych, szkolnych, lekcjach otwartych, prelekcjach, 

warsztatach. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywac  swoje dzieci w sposo b odpowiedzialny, z poszanowaniem godnos ci 

dziecka i niezaniedbywania go; 

2) pos więcac  swo j czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniac  wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celo w nauczania i wychowania; 

3) dbac  o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowac  wychowawcę                        

o przyczynach nieobecnos ci ucznia na zajęciach, usprawiedliwiac  nieobecnos ci 

dziecka na pis mie lub telefonicznie w terminie 7 dni (lub w szczego lnych 

przypadkach  w terminie po z niejszym); 

4) odbierac  dzieci po zakon czonych zajęciach lub – w przypadku ucznio w objętych 

opieką s wietlicy – w godzinach pracy s wietlicy; 
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5) poinformowac  pisemnie wychowawcę o osobach mających prawo odbierania 

ucznia, uczestnika i dziecka ze szkoły; 

6) zapewnic  dziecku odpowiednie warunki do nauki i przygotowania się do zajęc ; 

7) angaz owac  się jako partnerzy w działania szkoły; 

8) od dnia przyjęcia ucznia do szkoły informowac  wychowawcę lub pedagoga                     

o sprawach mogących miec  wpływ na naukę i zachowanie dziecka, w tym przede 

wszystkim  o aktualnym stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej; 

9) zgłaszac  się do szkoły na wezwania wychowawcy, pedagoga i dyrektora; 

10) respektowac  zalecenia wychowawcy, nauczycieli i pielęgniarki dotyczące procesu 

wychowania i opieki, szczego lnie w sytuacjach gdy stan zdrowia ucznia, uczestnika          

i dziecka zagraz a zdrowiu i bezpieczen stwu innych oso b przebywających na terenie 

szkoły; 

11) brac  udział w zebraniach szkolnych i klasowych; 

12) wspo łdziałac  z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, demoralizacji, 

uzalez nieniom i innymi przejawami patologii społecznej. 

 

§ 31. 

Zasady opuszczania szkoły 

1. Uczniowie odbierani są przez rodzico w lub inne upowaz nione osoby. 

2. Uczen  moz e sam opus cic  teren szkoły po przedstawieniu przez rodzico w pisemnego 

upowaz nienia do samodzielnego powrotu do domu. 

3. W wyjątkowych przypadkach dziecko moz e byc  odebrane przez osobę nie umieszczoną        

w karcie zgłoszeniowej. Niezbędne jest jednorazowe pisemne os wiadczenie rodzico w 

lub telefoniczna rozmowa z rodzicem.  

4. Osobom nieupowaz nionym lub opiekunom w stanie nietrzez wym dzieci nie będą 

przekazywane. Nauczyciel będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie.           

O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor, pedagog szkolny lub w szczego lnych 

przypadkach policja. 

5. Rodzic osobis cie odbiera dziecko, oczekując na niego przed salą. Nie moz na wywoływac  

dziecka przez telefon, umawiac  się z nim przed szkołą.  

 

§ 32. 

Świetlica szkolna 

1. Zajęcia s wietlicowe organizowane są dla ucznio w i uczestniko w szkoły.  

2. Liczba ucznio w przypadających na jednego nauczyciela w grupie wychowawczej                  

w s wietlicy szkolnej odpowiada ilos ci ucznio w w oddziale szkoły. 
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3. Zadaniem s wietlicy jest wdraz anie ucznio w do poz ytecznego organizowania sobie 

wolnego czasu, wyrabianie nawyko w kulturalnej zabawy, rozrywki i sportu. 

4. Zajęcia w s wietlicy mają na celu rozwijanie zamiłowan , zainteresowan  i uzdolnien  

ucznio w oraz zapewnienia im bezpieczen stwa. 

5. Zajęcia w s wietlicy są dobrowolne, a uczen  na nie uczęszczający ma obowiązek 

przestrzegania przyjętych norm i zasad bezpieczen stwa. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia w s wietlicy wspo łpracuje z rodzicami, wychowawcami 

klas, a takz e pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych 

trudnos ci wychowawczych. 

7. Nauczyciel zapewnienia uczniom zajęcia umoz liwiające wszechstronny rozwo j 

osobowos ci. 

8. Na zajęciach s wietlicowych uczen  ma obowiązek: 

1) stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) informować nauczyciela o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się; 

3) szanować i dbać o wyposażenie; 

4) przestrzegać określonych zasad, dotyczących przede wszystkim:  

a) bezpieczen stwa pobytu w szkole; 

b) kulturalnego zachowania się; 

c) wspo łdziałania w grupie;  

d) podstawowych zasad higieny; 

e) dbania o ład i porządek; 

f) szanowania sprzętu stanowiącego wyposaz enie. 

9. Uczen  korzystający z zajęc  w s wietlicy ma prawo do: 

1) poszanowania swoich praw i obowiązko w; 

2) uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach; 

3) rozwijania swoich zainteresowan , zamiłowan  i uzdolnien ; 

4) z yczliwego, podmiotowego traktowania; 

5) swobody w wyraz aniu mys li i przekonan ; 

6) uzyskania pomocy w przypadku trudnos ci w nauce. 

7) zapewnienia mu bezpieczen stwa fizycznego i psychicznego. 

10. Zajęcia w s wietlicy odbywają się zgodnie z planem organizacyjnym szkoły w godzinach 

7.00 – 16.00. 

11. Obowiązkiem rodzico w jest przestrzeganie godzin pracy s wietlicy i punktualnego 

odbierania dzieci. 
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12. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy s wietlicy, nauczyciel 

sprawujący opiekę wykonuje 3 telefony do rodzica. W przypadku braku kontaktu                      

z rodzicami nauczyciel powiadamia o fakcie policję. 

13. Nauczyciel jest zobowiązany poinformowac  nauczyciela przyjmującego po nim grupę            

o stanie oso b oraz innych waz nych informacjach. 

14. Wychowawca powinien informowac  nauczyciela prowadzącego zajęcia w s wietlicy                  

o waz nych informacjach dotyczących ich ucznio w np. zmiany prawne związane z opieką 

sprawowaną przez jednego z rodzico w lub inną osobę, kto ra sprawuję prawną opiekę 

nad danym uczniem. 

15. Czas pracy nauczyciela- wychowawcy s wietlicy szkolnej wynosi 24 godziny tygodniowo. 

 

 

§ 33. 

Dożywianie 

1. Szkoła zapewnia uczniom moz liwos c  spoz ywania ciepłych posiłko w. 

2. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub losowej, mogą 

korzystac  z bezpłatnych posiłko w w szkole refundowanych przez MOPS i GOPS. 

 

Rozdział 3 

Organizacja szkoły 

 

§ 34. 

Baza szkoły 

1. Do realizacji zadan  statutowych szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposaz eniem; 

2) bibliotekę, 

3) 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu; 

4) salę gimnastyczną; 

5) pracownię kulinarną; 

6) pracownię techniczną; 

7) pracownię artystyczną; 

8) gabinet terapii integracji sensorycznej; 

9) gabinet terapii Tomatis’a; 

10) gabinet terapii Johansena; 

11) sala dos wiadczania s wiata; 

12) sala stymulacji polisensorycznej; 
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13) gabinet psychologa; 

14) gabinet logopedyczny; 

15) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

16) s wietlicę szkolną; 

17) zaplecze kuchenne; 

18) szatnie. 

 

§ 35. 

Biblioteka szkolna i ICIM 

1. W szkole działa biblioteka, kto ra jest:  

1) pracownią szkolną, w kto rej uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych 

przez nauczyciela pracującego w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz 

indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) os rodkiem informacji dla ucznio w, nauczycieli i rodzico w; 

3) os rodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej; 

4) internetowym centrum informacji multimedialnej 

2. Zadaniem biblioteki jest: 

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiało w 

bibliotecznych; 

2) obsługa uz ytkowniko w poprzez udostępnianie zbioro w biblioteki szkolnej; 

3) prowadzenie działalnos ci informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez uz ytkowniko w potrzeb czytelniczych                               

i informacyjnych; 

5) podejmowanie ro z norodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej                      

i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programo w nauczania; 

7) przysposabianie ucznio w do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

ucznio w do korzystania z ro z nych medio w, z ro deł informacji i bibliotek; 

8) rozbudzanie zainteresowan  czytelniczych i informacyjnych ucznio w; 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10) organizacja wystaw okolicznos ciowych. 

3. Do zadan  nauczyciela pracującego w bibliotece nalez y: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

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

przedmiotowych; 

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

c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem 

wyszukiwania informacji; 

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

zainteresowań i potrzeb; 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, rodzicami oraz z innymi 

bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także          

w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do 

samokształcenia; 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki; 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

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

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

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

d) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja 

zbiorów; 

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej; 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; 

h)  opracowanie rocznego planu pracy biblioteki;  

i) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki; 

j) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić 

własny warsztat pracy. 

4. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece zobowiązany jest prowadzic  politykę gromadzenia 

zbioro w, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i ucznio w, analizą obowiązujących         

w szkole programo w i ofertą rynkową oraz moz liwos ciami finansowymi szkoły. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbioro w okres la regulamin 

biblioteki. 

6. Bezpos redni nadzo r nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, kto ry: 

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposaz enie warunkujące prawidłową pracę 

biblioteki, bezpieczen stwo i nienaruszalnos c  mienia; 

2) zatrudnia nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi                                

i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im 

warunki do doskonalenia zawodowego; 

3) zatwierdza przydział czynnos ci bibliotekarza; 
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4) zarządza skontrum zbioro w biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie 

przy zmianie nauczyciela pracującego w bibliotece; 

5) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

7. Szczego łowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynnos ci i planie pracy 

biblioteki. 

8. Czas pracy nauczyciela- bibliotekarza wynosi 30 godzin tygodniowo. 

9. Wydatki biblioteki pokrywane są z budz etu szkoły lub dotowane przez radę rodzico w              

i innych ofiarodawco w. 

 

§ 36. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz ćwiczeniowymi 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i c wiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN 

stanowią własnos c  organu prowadzącego i są przekazane na stan biblioteki szkolnej. 

2. Szkoła w sposo b nieodpłatny wypoz ycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postac  papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczniko w lub 

materiało w edukacyjnych mających postac  elektroniczną albo tez  udostępnia lub 

przekazuje uczniom materiały c wiczeniowe. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwro cenia podręcznika lub materiało w 

edukacyjnych szkoła moz e z ądac  od rodzico w ucznia zwrotu kosztu ich zakupu. 

4. Uczen  odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwro cenia wypoz yczonych 

podręczniko w do biblioteki najpo z niej w dniu przerwania lub zakon czenia nauki. 

 

§ 37. 

Zespoły nauczycielskie  

1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor.  

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji proceso w zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działan  w szkole; 

3) zwiększenia skutecznos ci działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadan  stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia umiejętnos ci indywidualnych; 

6) zapewnienia nauczycielom bezpos redniego wpływu na podejmowane decyzje; 

7) doskonalenia wspo łpracy zespołowej; 

8) wymiany dos wiadczen  między nauczycielami. 

3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraz ne.  
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4. Zespo ł stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor  moz e 

corocznie dokonywac  zmiany w składzie zespołu. 

5. Zespoły doraz ne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania 

okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakon czeniu pracy zespo ł ulega 

rozwiązaniu. 

6. Pracą kaz dego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor na wniosek członko w zespołu.  

8. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi 

w terminie do 30 wrzes nia kaz dego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor.  

9. Zebrania są protokołowane.  

10. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej na zakon czenie roku szkolnego 

sprawozdanie z prac zespołu. 

11. Kaz dy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

12. Obecnos c  nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

13. Zespo ł ma prawo wypracowac  wewnętrzne zasady wspo łpracy, organizacji spotkan , 

komunikowania się, podziału ro l i obowiązko w, monitorowania działan  i ewaluacji. 

14. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:  

1) zespół nauczycieli pierwszego etapu nauczania uczniów z autyzmem i uczniów                        

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

2) zespół nauczycieli drugiego etapu nauczania uczniów z autyzmem i uczniów                         

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

3) zespół nauczycieli pierwszego etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

4) zespół nauczycieli drugiego etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

5) zespół nauczycieli zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 

6) zespół nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; 

7) zespół opiekuńczo-wychowawczy; 

8) zespół do spraw komunikacji alternatywnej i wspomagającej; 

9) zespół terapeutyczny; 

10) zespół diagnostyczny; 

11) zespół samokształceniowy. 

15. W skład zespoło w wchodzą odpowiednio: 

1) zespół nauczycieli pierwszego etapu nauczania uczniów z autyzmem i uczniów            

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim- nauczyciele przedmiotów 
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oraz zajęć rewalidacyjnych uczących uczniów pierwszego etapu edukacyjnego         

z autyzmem   i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

2) zespół nauczycieli drugiego etapu nauczania uczniów z autyzmem i uczniów                             

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim- nauczyciele przedmiotów 

oraz zajęć rewalidacyjnych uczących uczniów drugiego etapu edukacyjnego                    

z autyzmem  i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

3) zespół nauczycieli pierwszego etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- nauczyciele przedmiotów 

oraz zajęć rewalidacyjnych uczących uczniów pierwszego etapu edukacyjnego                                  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

4) zespół nauczycieli drugiego etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym- nauczyciele przedmiotów 

oraz zajęć rewalidacyjnych uczących uczniów drugiego etapu edukacyjnego                                 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

5) zespół nauczycieli zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci- nauczyciele zajęć 

wczesnego wspomagania, psycholog; 

6) zespół nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych- nauczyciele zajęć 

rewalidacyjno- wychowawczych; 

7) zespół opiekuńczo-wychowawczy- pedagog, nauczyciele świetlicy, wychowawcy 

klas i zespołów edukacyjno-terapeutycznych; 

8) zespół do spraw komunikacji alternatywnej i wspomagającej- nauczyciele 

pracujący metodami komunikacji alternatywnej; 

9) zespół terapeutyczny- psycholog, logopeda, nauczyciele zajęć rewalidacyjnych; 

10) zespół diagnostyczny- nauczyciele wskazani przez dyrektora; 

11) zespół samokształceniowy- przewodniczący zespołów nauczycieli rady 

pedagogicznej. 

16. Dyrektor moz e utworzyc  inne niz  wymienione powyz ej zespoły, ilekroc  uzna to za 

konieczne dla doskonalenia realizacji statutowych zadan  szkoły. 

17. Powołując nowy zespo ł dyrektor okres la jego zadania, czas na jaki jest on tworzony 

oraz skład osobowy. 

18. Dyrektor moz e dokonac  zmian w składzie zespołu, zmieniac  czas, na jaki on został 

utworzony oraz rozszerzyc  lub ograniczyc  zadania, jakie ma on realizowac  ilekroc  uzna 

to za uzasadnione. 
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§ 38. 

Praktyki studenckie 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

dyrektorem a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą 

wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada wicedyrektor lub szkolny opiekun 

praktyk. 
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DZIAŁ V 

PRACOWNICY SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 

§ 39. 

Struktura zatrudnienia 

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.  

4. W szkole zatrudnia się: 

1) pracowniko w pedagogicznych: 

a) nauczycieli; 

b) pedagoga; 

c) psychologa; 

d) logopedę; 

e) nauczyciela bibliotekarza; 

f) wychowawcę s wietlicy szkolnej. 

2) pracowniko w niebędących nauczycielami zatrudnionych na: 

a) kierowniczych stanowiskach urzędniczych: 

- gło wny księgowy; 

b) stanowiskach urzędniczych: 

- inspektor do spraw bezpieczen stwa i higieny; 

- informatyk; 

- specjalista 

- referent; 

c) stanowiskach pomocniczych i obsługi: 
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- kierownik gospodarczy; 

- sekretarz szkoły; 

- pomoc nauczyciela; 

- konserwator; 

- starszy woz ny; 

- starszy szatniarz; 

- sprzątaczka. 

 

§ 40. 

Wicedyrektor szkoły 

1. Do kompetencji wicedyrektora szkoły ds. dydaktycznych nalez y w szczego lnos ci: 

1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecnos ci, 

2) nadzo r nad: 

a) opracowaniem plano w dydaktycznych i ich zgodnos ci z podstawą 

programową; 

b) opracowaniem indywidualnych programo w edukacyjno-terapeutycznych; 

c) opracowaniem indywidualnych programo w zajęc ; 

d) opracowaniem plano w pracy rewalidacyjnej (indywidualnych i grupowych); 

e) prowadzeniem dokumentacji nauczyciela-wychowawcy; 

f) realizacją zadan  ustalonych w planie pracy szkoły. 

3) wspo łpraca przy opracowywaniu arkusza organizacji szkoły, tygodniowego 

rozkładu zajęc  dydaktycznych oraz organizacji egzaminu ucznio w klasy VIII; 

4) wspo łpraca przy opracowywaniu planu nadzoru pedagogicznego; 

5) czuwanie nad przestrzeganiem przez nauczycieli przepiso w prawa i ustalen  

wewnętrznych szkoły w zakresie bhp ucznio w w czasie zajęc  lekcyjnych, zabaw, 

przerw, wycieczek, itp.; 

6) wyznaczanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

 

§ 41. 

Zadania nauczycieli 

1. W realizacji statutowych zadan  szkoły, nauczyciel ponosi w szczego lnos ci 

odpowiedzialnos c  za: 

1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęc  dydaktyczno-

wychowawczych     i stosowanie w nich włas ciwych metod pracy; 

2) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy; 
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3) odpowiedzialne włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej 

charakterem  i programem profilaktyczno-wychowawczym; 

4) jakos c  i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

5) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych moz liwos ci ucznio w; 

6) bezpieczen stwo powierzonych jego opiece ucznio w podczas prowadzonych zajęc ; 

7) dobrą i z yczliwą wspo łpracę z rodzicami; 

8) przestrzeganie systemu oceniania wewnątrzszkolnego; 

9) mienie szkoły; 

10) osobiste doskonalenie zawodowe. 

2. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces two rczy, dlatego tez  nauczyciel moz e 

1) proponowac  program do szkolnego zestawu programo w nauczania oraz 

podręcznik do nauczanego przedmiotu; 

2) tworzyc  program autorski, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) zgłaszac  projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiac  je do akceptacji 

zgodnie  z odrębnymi przepisami. 

3. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 42. 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich oso b, zaro wno dorosłych jak i ucznio w; 

2) wolnos ci głoszenia własnych poglądo w zgodnie z "Kodeksem etyki pracowniko w 

Szkoły  Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie"; 

3) wyboru programu nauczania i podręcznika (raz na etap edukacji), oraz swobody 

wyboru metody jego realizacji; 

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy; 

5) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

2. Nauczyciele mają obowiązek: 

1) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach, w czasie i między zajęciami oraz 

podczas  wycieczek zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków                          

i niniejszym statutem; 

2) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów; 

3) udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach                

z nauki i zachowania; 

4) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością; 
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5) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji; 

6) udziału w zebraniach zespołów rad pedagogicznych i posiedzeniach rad 

pedagogicznych oraz w uroczystościach szkolnych: rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej; 

7) prawidłowego organizowania przebiegu procesu dydaktycznego oraz efektywnego  

wykorzystania czasu lekcji i pomocy dydaktycznych; 

8) wzbogacania własnego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej, dbania                  

o pomoce  dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne; 

9) prawidłowo i systematycznie prowadzic  dokumentację szkolną; 

10) prowadzenia zajęc  wynikających z art.42 ust.2 pkt.2 Karty Nauczyciela. 

 

§ 43. 

Zadania wychowawców klas 

1. Zadaniem nauczyciela- wychowawcy klasy lub zespołu edukacyjno-terapeutycznego 

jest: 

1) tworzenie warunko w wspomagających rozwo j ucznia oraz przygotowanie ich do 

z ycia w rodzinie, zespole i społeczen stwie; 

2) przewodniczenie zespołowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  

3) koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz socjalnej udzielanej 

uczniom; 

4) przekazanie uczniom regulamino w, norm i zasad obowiązujących w szkole oraz 

wspieranie ich w wypełnianiu obowiązko w; 

5) podejmowanie działan  umoz liwiających rozwiązywanie konflikto w; 

6) wspo lne z uczniami planowanie i organizowanie ro z nych form z ycia zespołowego, 

rozwijających osobowos c  ucznia i integrujących zespo ł; 

7) planowanie i realizacja pracy wychowawczej; 

8) wspo łdziałanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w jego oddziale; 

9) wspo łpraca z rodzicami ucznio w, w tym zapoznanie ich z programem 

profilaktyczno –wychowawczym szkoły, planem wychowawczym klasy, zasadami 

oceniania; 

10) informowanie rodzico w ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach biez ących, 

s ro drocznych i rocznych z poszczego lnych zajęc  edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, a takz e sukcesach i niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych; 

11) rozliczanie ucznio w z nieobecnos ci na zajęciach szkolnych, badanie przyczyn 

absencji, 
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12) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnos ciach 

ucznia; 

13) poznawanie warunko w z ycia ucznio w i ich stanu zdrowia; 

14) prowadzenie dokumentacji ucznio w. 

 

§ 44. 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za z ycie, zdrowie i bezpieczen stwo ucznio w, nad 

kto rymi sprawuje opiekę podczas zajęc  edukacyjnych i pozalekcyjnych organizowanych 

przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegac  i stosowac  przepisy                        

i zarządzenia odnos nie bhp i p/poz ., a takz e odbywac  wymagane szkolenia z tego 

zakresu. 

3. Za bezpieczen stwo ucznio w w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiada nauczyciel 

pełniący dyz ur zgodnie z planem dyz uro w. Szczego łowe zadania w tym zakresie 

znajdują się w Regulaminie dyz uro w. 

4. Za bezpieczen stwo ucznio w w czasie uroczystos ci i imprez szkolnych odpowiadają 

nauczyciele, kto rzy według planu odbywają zajęcia w danej klasie lub nauczyciel 

wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

5. Za bezpieczen stwo podczas zajęc  poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele i osoby, 

kto re sprawują opiekę nad uczniami. 

6. Za bezpieczen stwo ucznio w oczekujących na transport do domu i podczas zastępstw na 

s wietlicy odpowiadają nauczyciele s wietlicy. 

7. Rodzice wyraz ają pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczkach szkolnych 

organizowanych przez szkołę. 

8. Za bezpieczen stwo ucznio w w czasie wycieczek szkolnych odpowiada kierownik 

wycieczki  i nauczyciele, kto rym powierzono opiekę nad uczniami: 

1) kierownik wycieczki krajoznawczo-turystycznej, biwaku nie moz e byc  opiekunem 

grupy  ucznio w, 

2) kierownik wycieczki kilkudniowej zapoznaje rodzico w i ucznio w z regulaminem 

wycieczki; rodzice i uczniowie pisemnie zobowiązują się do przestrzegania 

warunko w zawartych w regulaminie wycieczki; 

3) nauczyciel odpowiedzialny za organizację wycieczki przedmiotowej i jednodniowej 

przypomina uczestnikom wycieczki o ogo lnych zasadach bezpieczen stwa oraz 

przestrzeganiu regulaminu miejsca docelowego; 
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4) na zajęciach organizowanych poza szkołą (wychowanie fizyczne, koła 

zainteresowan ,  wycieczki przedmiotowe) liczba podopiecznych na jednego 

opiekuna nie moz e przekroczyc : 

a) 16 ucznio w z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu lekkim; 

b) 8 ucznio w z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu umiarkowanym                  

i znacznym; 

c) 4 ucznio w z autyzmem; 

d) 2 uczestniko w zajęc  rewalidacyjno- wychowawczych; 

5) podczas wyjazdu poza Stargard dla w/w grup ilos c  opiekuno w moz e byc  

zwiększona     o jedną osobę- na wniosek nauczyciela organizującego wyjazd. 

6) w przypadku niestosowania się do regulaminu i zasad wycieczki konsekwencje  

ponosi uczen  i rodzic zgodnie z wczes niejszymi ustaleniami. 

9. W razie nieobecnos ci w pracy danego nauczyciela, opiekę nad uczniami przejmuje inny 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora, wicedyrektora lub pedagoga szkoły- zgodnie             

z ustalonymi zastępstwami. 

10. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia                       

z zagroz onych miejsc osoby powierzone opiece, jez eli stan zagroz enia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęc . 

11. Nauczyciel zaznajamia ucznio w przed dopuszczeniem do zajęc  z urządzeniami 

technicznymi z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczen stwo i higienę. 

Rozpoczęcie zajęc  moz e nastąpic  po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego 

zajęcia, iz  stan urządzen  technicznych, instalacji elektrycznej, a takz e inne warunki 

s rodowiska pracy nie stwarzają zagroz en  dla bezpieczen stwa ucznio w. 

12. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania                      

i kon czenia zajęc  edukacyjnych. 

13. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęc  w klasie: 

1) ma obowiązek wejs c  do sali razem z uczniami, by sprawdzic  czy warunki do 

prowadzenia lekcji nie zagraz ają bezpieczen stwu; jez eli sala lekcyjna nie 

odpowiada warunkom bezpieczen stwa nauczyciel ma obowiązek zgłosic  to do 

dyrektora;  

2) podczas zajęc  nauczyciel nie moz e pozostawic  ucznio w bez opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jes li stan jego zdrowia pozwala, nalez y 

skierowac  go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jes li zaistnieje 

taka potrzeba nalez y udzielic  mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji nalez y 

powiadomic  rodzico w ucznia i dyrektora szkoły; 
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4) zasadniczo uczniowie korzystają z toalety w czasie przerwy; w czasie lekcji                      

w szczego lnych przypadkach ucznio w mogących samodzielnie skorzystac  z toalety 

nauczyciel zwalnia pojedynczo; w przypadku ucznio w niesamodzielnych opiekę 

sprawuje osoba dorosła (nauczyciel, pomoc nauczyciela, woz na); 

5) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej i sali gimnastycznej, umieszcza 

je w formie pisemnej w sali i  zapoznaje z nimi ucznio w  na początku roku 

szkolnego. 

14. W przypadku ucznia, kto ry swoim zachowaniem zagraz a bezpieczen stwu swojemu lub 

innym osobom przebywającym w szkole, po wyczerpaniu procedur szkolnych wobec 

ucznio w szczego lnie agresywnych do czasu podjęcia efektywnego leczenia lub 

zastosowania innych działan  uczen  taki pozostaje pod opieką rodzico w.  

 

§ 45. 

Pedagog i psycholog 

1. W celu wsparcia realizacji zadan  wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga i 

psychologa. 

2. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw dziecka. 

3. Do zadan  pedagoga nalez y w szczego lnos ci: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznio w oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzen   szkolnych; 

2) wspo łpraca przy okres laniu form i sposobo w udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb oraz 

organizowanie i prowadzenie ro z nych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

dla ucznio w, rodzico w i nauczycieli; 

3) podejmowanie działan  profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu  

wychowawczo- profilaktycznego szkoły (w stosunku do ucznio w), z udziałem 

rodzico w i nauczycieli; 

4) wspieranie działan  opiekun czo- wychowawczych nauczycieli, wynikających                      

z programu  wychowawczo- profilaktycznego; 

5) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji z yciowej; 

6) wspo łdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekun czo- 

wychowawczymi. 

4. Czas pracy pedagoga wynosi 20 godzin w tygodniu. 

5. Do zadan  psychologa nalez y: 
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1) prowadzenie badan  i działan  diagnostycznych dotyczących ucznio w, w tym 

diagnozowanie  potencjalnych moz liwos ci oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania ucznia, okres lenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działan  

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencji wobec ucznio w, rodzico w                               

i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie ro z nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla  ucznio w, rodzico w i nauczycieli; 

4) wspo łpraca w zakresie doradztwa wyboru kierunko w kształcenia i zawodu; 

5) minimalizowanie skutko w zaburzen  rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania  oraz inicjowanie ro z nych form pomocy wychowawczej w s rodowisku 

szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) wspieranie wychowawco w klas oraz zespoło w edukacyjno–terapeutycznych                   

i innych  zespoło w problemowo– zadaniowych w działaniach profilaktyczno-

wychowawczych  wynikających z programo w: wychowawczo-profilaktycznego, 

zachowan  patologicznych i niedostosowania społecznego oraz adaptacyjnego; 

7) wspo łdziałanie z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i poradniami 

specjalistycznymi; 

8) przewodniczenie zespołowi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

6. Czas pracy psychologa wynosi 20 godzin w tygodniu. 

 

§ 46. 

Logopeda 

1. Do zadan  logopedy nalez y w szczego lnos ci:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badan  przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego ucznio w;  

2) prowadzenie zajęc  logopedycznych dla ucznio w oraz porad i konsultacji dla rodzic  

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy ucznio w i eliminowania jej 

zaburzen ;  

3) podejmowanie działan  profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzen  

komunikacji językowej we wspo łpracy z rodzicami ucznio w;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawco w i innych specjalisto w w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

moz liwos ci psychofizycznych ucznio w w celu okres lenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowan  i uzdolnien  ucznio w oraz przyczyn niepowodzen  
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edukacyjnych lub trudnos ci w funkcjonowaniu ucznio w, w tym barier                     

i ograniczen  utrudniających funkcjonowanie;  

b) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Czas pracy logopedy wynosi 20 godzin w tygodniu. 

 

§ 47. 

Inni pracownicy szkoły 

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

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

1) Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegac  szczego łowego 

zakresu obowiązko w na zajmowanym stanowisku.  

2) Zakresy zadan  na poszczego lnych stanowiskach pracy znajdują się w aktach 

osobowych danego pracownika. 
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DZIAŁ VI 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

Rozdział 1 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 48. 

1. Prawa ucznia wynikają w szczego lnos ci z Konwencji o prawach dziecka, przepiso w 

os wiatowych i niniejszego statutu. 

2. Uczen  szkoły ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich oso b, zaro wno dorosłych, jak i ro wies niko w; 

2) wolnos ci głoszenia własnych poglądo w, nie naruszających godnos ci innych ludzi; 

3) informacji o programach nauczania i obowiązujących podręcznikach; 

4) informacji o stawianych wymaganiach edukacyjnych na poszczego lne oceny oraz 

zasadach i kryteriach oceniania zachowania; 

5) jawnej i umotywowanej oceny postępo w w nauce i zachowaniu; 

6) organizacji z ycia szkolnego umoz liwiającej zachowanie włas ciwych proporcji 

między  wysiłkiem szkolnym, a moz liwos ciami rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowan ; 

7) dostosowania tres ci, metod i organizacji nauczania do jego moz liwos ci; 

8) bezpiecznych i higienicznych warunko w nauki, wychowania i opieki; 

9) wpływania na z ycie szkoły przez działalnos c  samorządową, proponowanie zmian           

w z yciu klasy i szkoły; 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) korzystania z pomieszczen  szkolnych, sprzętu, s rodko w dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki; 

12) zajęc  pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; 

13) odwołania się do pedagoga szkoły w przypadku naruszenia praw ucznia. 

3. Uczniowie mają obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i innych regulaminach 

szkolnych; 

2) regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych; 

3) właściwego i zgodnego z zasadami bezpieczeństwa zachowania się w czasie zajęć 

edukacyjnych i na terenie szkoły; 

4) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac 

domowych; 
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5) systematycznego uczęszczania na zalecone lub wybrane przez siebie zajęcia 

pozalekcyjne; 

6) usprawiedliwiania nieobecności w zajęciach na piśmie w ciągu 7 dni po powrocie 

do szkoły (w szczególnych warunkach wychowawca może usprawiedliwić 

nieobecność ucznia w późniejszym terminie)- nieobecności ucznia 

usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień od lekarza, rodzica; 

7)  przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem 

do  wszystkich dorosłych i rówieśników na terenie szkoły i poza nią, 

8) dbania o piękno mowy ojczystej; 

9) dbania o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i kolegów; 

10) dbania o schludny i estetyczny wygląd; zabrania się stosowania wyzywającego 

makijażu i stroju oraz kolczyków umieszczonych w widocznych miejscach poza 

małżowinami usznymi. 

 

Rozdział 2 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń 

 

§ 49. 

1. Uczen  na odpowiedzialnos c  swoją i rodzico w przynosi do szkoły telefon komo rkowy 

lub inne urządzenia elektroniczne. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialnos ci za zaginięcie i zniszczenie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie zajęc  edukacyjnych i pozalekcyjnych obowiązuje zakaz uz ywania telefono w 

komo rkowych i innych urządzen  elektronicznych, chyba z e nauczyciel zdecyduje inaczej. 

4. Poprzez „uz ywanie" nalez y rozumiec : 

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

2)  wysyłanie i odbieranie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 

3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 

4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej; 

5) transmisję danych; 

6) wykonywanie obliczeń. 

5. Uczen  ma prawo do korzystania w czasie przerwy z telefono w komo rkowych lub  

słuchania muzyki  z wykorzystaniem słuchawek. 

6. Nagrywanie dz więku i obrazu za pomocą telefonu jest moz liwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej i fotografowanej; dotyczy to ro wniez  imprez szkolnych. 

7. W razie koniecznos ci skontaktowania się z rodzicami czy omo wienia waz nej sprawy 

uczen  ma obowiązek zwro cic  się do nauczyciela z pros bą o pozwolenie na włączenie 
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telefonu lub moz e skorzystac  z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie 

szkoły. 

8. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły 

nauczyciel odbiera telefon uczniowi i oddaje po zakon czeniu zajęc . 

9. W przypadku ponownego łamania regulaminu nauczyciel odbiera telefon i przekazuje 

do depozytu w sekretariacie szkoły, powiadamiając o tym fakcie w dniu odebrania 

telefonu  rodzica i wychowawcę  klasy.  

10. Jez eli uczen  nadal nie przestrzega regulaminu wychowawca informuje pedagoga, kto ry 

umieszcza telefon w depozycie na okres jednego miesiąca.  

11. Pedagog lub wychowawca odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do depozytu 

ma obowiązek: 

1) wyłączyc  go przy włas cicielu i oddac  kartę SIM. 

2) wypisac  pokwitowanie (2 egzemplarze, wzo r w sekretariacie szkoły); 

3) poinformowac  rodzico w. 

12. Odmo wienie przez ucznia oddania nauczycielowi telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego skutkuje powiadomieniem pedagoga oraz odpowiednim wpisem                    

w dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W raz ących sytuacjach uczen  moz e 

otrzymac  naganę dyrektora. 

 

Rozdział 3 

Nagrody i kary 

 

§ 50. 

1. W szkole obowiązuje system wyro z nien , nagro d i kar dla ucznio w. 

2. Wobec ucznio w wyro z niających się w nauce, zachowaniu i aktywnos ci społecznej 

stosuje  się następujące wyro z nienia i nagrody: 

1) ustna pochwała wychowawcy klasy; 

2) ustna pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów; 

3) dyplom pochwalny dla ucznia; 

4) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia; 

5) list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia; 

6) nagroda rzeczowa lub pienięz na. 

3. Wobec ucznio w, kto rzy nie przestrzegają norm i zasad obowiązujących w szkole oraz  

ucznio w łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar: 

1) ustne upomnienie wychowawcy; 

2) ustne upomnienie dyrektora; 
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3) zawiadomienie rodzico w przez wychowawcę; 

4) nagana wychowawcy klasy; 

5) nagana dyrektora w obecnos ci wszystkich ucznio w; 

6) zakaz udziału w imprezach szkolnych, reprezentowania szkoły na imprezach 

międzyszkolnych i udziału w wycieczkach ( przypadku wycieczki przedmiotowej - 

uczen  pozostaje pod opieką nauczyciela s wietlicy, w przypadku wycieczki 

całodniowej – uczen  pozostaje pod opieką rodzico w); 

7) prace porządkowe na rzecz szkoły, 

8) obniz enie oceny z zachowania. 

4. Podstawą zastosowania kary jest drastyczne naruszenie zasad wspo łz ycia społecznego: 

1) naruszenie godnos ci nauczyciela lub innego pracownika szkoły; 

2) uszkodzenie ciała innego ucznia; 

3) wulgarne i aroganckie zachowanie; 

4) niszczenie mienia szkolnego; 

5) uzasadnione skargi oso b postronnych. 

5. Uczen , kto ry swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych oso b jest 

zobowiązany do ich przeproszenia i zados c uczynienia. 

6. Uczen , kto rego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych oso b lub szkoły  

zobowiązany jest do pokrycia w całos ci lub w częs ci wyrządzonej krzywdy, wykonania 

prac porządkowych na rzecz szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. 

7. Decyzję o nagradzaniu lub ukaraniu ucznia podejmuje rada pedagogiczna na wniosek 

wychowawcy klasy, rady rodzico w, samorządu uczniowskiego, zespołu opiekun czo-

wychowawczego, wskazując jednoczes nie formę nagrody lub kary. 

8. Szkoła ma obowiązek informowac  rodzico w o nagrodach i karach. 

9. Uczen  lub jego rodzice mają prawo odwołac  się od kary lub wnies c  zastrzez enia do 

przyznawanych nagro d do dyrektora w terminie 7 dni od uzyskania informacji o jej 

zastosowaniu. 

10. Dyrektor bada zasadnos c  odwołania i odpowiada na nie w terminie 14 dni od dnia jej 

otrzymania. 
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DZIAŁ VII 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

Rozdział 1.  

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 51. 

Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości oraz 

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów 

nauczania, indywidualnych programów edukacyjno -terapeutycznych oraz na 

formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie w formie ustnej lub pisemnej; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju, 

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach                  

w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

5) dostarczanie nauczycielom informacji i wniosków z pracy z uczniem niezbędnych 

do opracowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i ich rodziców; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych oraz końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

śródrocznej i rocznej oraz końcowej klasyfikacyjnej oceny z zachowania; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

4) ustalanie kryteriów zachowania; 
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5) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

ucznia i trudnościach w nauce; 

6) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

5. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców         

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej  z zajęć . 

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach             

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

7. Oceniania osiągnięć ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ustalania oceny 

dokonują nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Bieżące oceny 

opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz 

śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania, sporządzone 

komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, 

co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego. 

8. Koordynatorem prac zespołu nauczycieli uczących w danej klasie jest wychowawca 

klasy, który odpowiada za terminową i zgodną z zasadami realizację zadań związanych                     

z ocenianiem osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

9. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. Nauczyciel 

dostosowuje formy i metody kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne                                        

i komunikacyjne związane  z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy brać 

pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się                     

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność, zaangażowanie  

w działania artystyczne, sportowe na rzecz szkoły. 
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11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub znacznie utrudni kontynuowanie nauki       

w kolejnym półroczu lub klasie programowo wyższej, wychowawca klasy                                

w porozumieniu  z innymi nauczycielami określa zakres niezbędnej pomocy, wskazuje 

rodzaj zajęć rewalidacyjnych, które umożliwią uczniowi uzupełnienie braków 

programowych oraz doskonalenie jego umiejętności. 

12. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. 

13. Oceny klasyfikacyjne z religii (etyki) ustalane są według zasad i skali ocen przyjętych            

w szkole i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub 

ukończenie przez ucznia szkoły. 

 

§ 52. 

Klasyfikacja roczna i śródroczna 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) s ro droczne – na koniec pierwszego po łrocza i roczne – na zakon czenie roku 

szkolnego; 

b) kon cowe – są to oceny po zakon czeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 

kon cowe są ro wnowaz ne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub 

ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego                      

w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyniko w 

olimpiad i konkurso w uprawniających do uzyskania oceny celującej; 

3) ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo 

najwyższej. 

2. Klasyfikowanie polega na ustaleniu przez nauczycieli prowadzących poszczególne 

zajęcia edukacyjne podsumowujących ocen śródrocznych i rocznych, zwanych ocenami 

klasyfikacyjnymi oraz ocen klasyfikacyjnych zachowania: 

1) oceny są wynikiem osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia według zasad                    

i kryteriów obowiązujących w zawartych w Ocenianiu Przedmiotowym (OP). 

2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy. 

3. O przewidywanej ocenie niedostatecznej (śródrocznej, rocznej) uczeń i jego rodzice  

informowani są na miesiąc przed zakończeniem półrocza (roku szkolnego). 
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Przekazanie rodzicom tej informacji następuje w wyniku bezpośredniej rozmowy z 

nauczycielem uczącym lub wychowawcą klasy. Fakt ten należy odnotować w dzienniku 

lekcyjnym wraz z podpisem uczestniczącego w spotkaniu rodzica. W przypadku braku 

możliwości kontaktu z rodzicami informacja taka jest przekazana w zeszycie 

korespondencji lub listem wysłanym przez wychowawcę za pośrednictwem szkoły. 

4. Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele 

zobowiązani są do ustnego poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

5. Przepisów szkolnego oceniania nie stosuje się do dzieci i młodzieży                                             

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

6. Bieżące ocenianie, śródroczne oraz roczne klasyfikowanie uczniów polega na: 

1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce, 

2) określaniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości 

oraz wymagań edukacyjnych, 

3) diagnozowaniu, które ma na celu w szczególności: 

a) wspieranie rozwoju ucznia; 

b) określanie jego indywidualnych potrzeb, uzdolnień, predyspozycji i trudności; 

c) określanie sposobu udzielania pomocy i uzupełniania braków; 

d) wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia; 

e) rozpoznawanie stopnia samodzielności w pracy oraz współpracy w grupie; 

f) sprawdzanie efektów pracy szkoły, metod i programów w stosunku do 

zakładanych celów.  

7. Ocenianiu podlegają: 

1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się; 

2) systematyczność pracy ucznia; 

3) samodzielne wytwory ucznia np. prace pisemne, sprawdziany, projekty; 

4) zaangażowanie i kreatywność ucznia; 

5) umiejętność prezentowania wiedzy; 

6) umiejętność pracy w grupie.  

8. Uczeń wraz z oceną otrzymuje informację zwrotną w formie pisemnej lub ustnej. Może 

ona zawierać wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia oraz 

kierunku, w jakim może pracować dalej. 

9. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego, 

natomiast klasyfikowanie roczne i końcowe przeprowadza się w czerwcu. 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania 
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jest jednocześnie oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne ucznia w danym roku 

szkolnym w odniesieniu do wymagań edukacyjnych oraz realizowanego programu 

nauczania. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen (procedura postępowania znajduje się w § 67). 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna – na wspólny wniosek 

wychowawcy klasy i nauczyciela uczącego jeden raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego, może promować ucznia, który nie zdał z jednych zajęć edukacyjnych 

egzaminu poprawkowego. 

12. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

roczne ustalone stopniem wyższym niż niedostateczny. 

13. O promowaniu ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte                              

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno -terapeutycznym. 

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

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

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

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

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów. Jeżeli 

ustalona    w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do 

liczby całkowitej    w górę. 

 

§ 53. 

Formy i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

1. Sprawdzaniu, a następnie ocenianiu podlegają: 

1) odpowiedzi ustne: opowiadanie, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział w dyskusji, 

czytanie, odpowiedzi na pytania nauczyciela; 

2) prace pisemne w klasie: 
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a) kartkówka – obejmuje treść z dwóch lub z jednej lekcji, czas trwania 10 – 20 

minut; 

b) sprawdzian – obejmuje treści działu, jest zapowiedziany i potwierdzony 

wpisem do dziennika, poprzedzony lekcją powtórzeniową, czas trwania do 45 

minut; 

c) praca klasowa – obejmuje treści działu, jest zapowiedziana i potwierdzona 

wpisem do dziennika, poprzedzona lekcją powtórzeniową, czas trwania do 2 

godzin lekcyjnych; 

d) prace domowe: ćwiczenia, opowiadania, sprawozdania, wytwory plastyczne 

i inne; 

e) aktywność na lekcji: notatki, prace w grupie itp. 

2. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów mogą być przeliczane na stopnie 

według następującej skali: 

1) 100–96% – celujący 

2) 95–90% – bardzo dobry 

3) 89–72% – dobry 

4) 71–45% – dostateczny 

5) 44–26% – dopuszczający 

6) 25–0% – niedostateczny. 

3. Częstotliwość oceniania: 

1) ustala się następujące limity sprawdzianów i prac klasowych: 

2) w tygodniu 3; 

3) w ciągu dnia 1. 

4. Oceny za kartkówki, sprawdziany oraz prace klasowe wpisuje się w dzienniku 

lekcyjnym kolorem czerwonym. Ponadto kolorem tym nauczyciel zapisuje w dzienniku 

temat pracy pisemnej (sprawdzianu, praca klasowej). 

5. Na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) muszą składać się: 

1) co najmniej 3 oceny cząstkowe jeżeli przedmiot (zajęcia edukacyjne) odbywa się 1 

raz w tygodniu; 

2) co najmniej 4 oceny cząstkowe jeżeli przedmiot (zajęcia edukacyjne) odbywa się 2 

i 3 razy w tygodniu; 

3) co najmniej 6 ocen cząstkowych jeżeli przedmiot (zajęcia edukacyjne) odbywa się 

4  i więcej razy w tygodniu; 

W przypadku uczniów nauczanych indywidualnie ilość ocen zmniejsza się 

odpowiednio  o 1. 

6. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych: 
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1) zobowiązuje się nauczycieli do oddawania uczniom: 

a) kartkówek w terminie do 1 tygodnia od daty kartkówki; 

b) prac pisemnych (sprawdzian, praca klasowa) w terminie do 2 tygodni od daty 

pisania pracy. 

7. Uczeń, który z powodu nieobecności w szkole nie napisał sprawdzianu (pracy 

klasowej), powinien je zaliczyć w przeciągu jednego tygodnia. 

8. W przypadku długotrwałej nieobecności ucznia w szkole, sprawdziany (prace klasowe) 

uczeń powinien napisać w przeciągu dwóch tygodni od swojego powrotu do szkoły. 

9. Jeżeli uczeń nie zaliczy wskazanego materiału w wyznaczonym terminie, nauczyciel ma 

prawo odpytać ucznia z tego materiału bez wcześniejszego uprzedzenia. 
 

§ 54. 

Jawność ocen 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Na prośbę ucznia lub jego 

rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń i jego rodzice mogą otrzymać do 

wglądu w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania oceny w obecności 

nauczyciela przedmiotu, który uzasadnia otrzymaną przez ucznia ocenę. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia 

o jej skali. 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości  i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych. Oceny wpisywana są do dziennika. 

4. Zapewniając rodzicom prawo do pełnej informacji o osiągnięciach edukacyjnych                       

i zachowaniu uczniów w szkole: 

1) organizowane są 

a) spotkania indywidualne; 

b) spotkania klasowe; 

c) ogólne spotkania z rodzicami (3 razy w roku); 

d) spotkania zespołu nauczycieli do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) stosuje się 

a) wizyty w domu rodzinnym ucznia; 

b) rozmowy telefoniczne; 
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c) informacje pisemne o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub 

nieklasyfikowania ucznia; 

d) informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych  oraz przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania (przekazywane rodzicom w formie pisemnej 30 dni przed 

rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej); 

e) informację wysyłaną w formie pisemnej o długotrwałej (ponad 14 dni) 

nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych. 

 

§ 55. 

Zwolnienia z zajęć 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji informatyki, zajęć komputerowych lub zajęć 

wychowania fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach i wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń, na czas określony w tej opinii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

3. Na podstawie orzeczenia uczniowie są zwolnieni z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego.  

4. Na wniosek rodziców uczniów w normie intelektualnej z autyzmem dyrektor zwalnia 

ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, a na świadectwie tego ucznia 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”. 

 

§ 56. 

Promowanie poza normalnym trybem 

1. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie            

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole 

podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich zajęć obowiązkowych oceny 

pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania 

dwóch klas, może być promowany uchwałą rady pedagogicznej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

2. Promowanie poza normalnym trybem odnotowuje się w arkuszu ocen przez 

zamieszczenie klauzuli: „Uchwałą rady pedagogicznej z dnia …. promowany poza 

normalnym trybem do klasy ….”. 
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§ 57. 

Przedłużenie okresu nauki 

1. Przedłużenie okresu nauki stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność 

1) powoduje utrudnienia  w opanowaniu treści programowych w czasie przewidzianym         

w podstawie programowej na dany etap edukacyjny; 

2) wymaga wydłużonego okresu uspołeczniania. 

2. Przedłużenie okresu nauki następuje na wniosek wychowawcy, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z rodzicami ucznia. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe 

uzasadnienie celowości kontynuacji oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do 

danego ucznia. 

3. Uczniom można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej 20 roku życia, 

zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych: 

1) decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu nauczycieli uczących, zespołu nauczycieli ds. 

spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zgody rodziców  ucznia, 

2) decyzję podejmuje się nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego  

3) procedurę przedłużenia okresu nauki monitoruje wychowawca klasy,                         

a w przypadku nauczania indywidualnego – nauczyciel wiodący, 

4) dokumentacja procedury przedłużenia okresu nauki zawiera: 

a) zgodę rodziców 

b) analizę dotyczącą stopnia/poziomu realizacji założeń indywidualnego 

programu edukacyjnego- terapeutycznego; 

5) wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację 

dotyczącą przedłużenia okresu nauki; 

6) uczeń, któremu przedłużono okres nauki o jeden rok, nie podlega klasyfikacji 

rocznej     i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego; 

7) w przypadku przedłużenia okresu nauki uczeń na koniec roku szkolnego 

otrzymuje zaświadczenie o przebiegu nauczania. 
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§ 58. 

Skreślenie z listy uczniów 

1. Uczeń po ukończeniu 18 lat, któremu wygasł obowiązek nauki może być skreślony          

z listy uczniów decyzją dyrektora szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały 

rady pedagogicznej: 

1) na wniosek rodziców  ucznia; 

2) w przypadku nieregularnego uczęszczania do szkoły (nieusprawiedliwiona 

nieobecność w wymiarze co najmniej 50% w okresie 1 miesiąca), po wyczerpaniu 

obowiązujących w szkole procedur postępowania wobec ucznia uchylającego się 

od realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

Rozdział 2 

System oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

§ 59. 

Ocenianie uczniów I etapu edukacyjnego w normie intelektualnej, z autyzmem oraz            

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

1. W ocenianiu postępów z zajęć edukacyjnych ucznia na I etapie edukacji ocena 

śródroczna i roczna są ocenami opisowymi, będącymi uzasadnieniem ocen bieżących 

(cząstkowych). 

2. Na I etapie edukacji uczniów ocena bieżąca występuje w formie jednej z sześciu cyfr 

zapisywanych w dzienniku. Odpowiednikami tych cyfr w zeszytach uczniów mogą być 

znaki graficzne określone w OP: 

1) w obrębie sześciostopniowej skali ustala się kryteria bieżącej (cząstkowej) oceny 

umiejętności i postępów ucznia, które oznaczają kolejne poziomy wykonywania 

zadań, stopnie opanowania sprawności, umiejętności i wiadomości według 

kryteriów zawartych w OP; 

2) skala ocen zapisywana jest w dzienniku lekcyjnym, a jej odpowiedniki umieszczane 

są w zeszycie ucznia; 

3) kryteriami oceny bieżącej są: 

a) 6, 5 – znakomicie, samodzielnie i prawidłowo pracuje 

b) 4, 3 – pracuje samodzielnie, z nielicznymi błędami 

c) 2 – pracuje z pomocą nauczyciela 

d) 1 – potrzebuje czasu, nie potrafi wykonać zadania nawet z pomocą nauczyciela 
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6,5 - otrzymuje uczeń, który w pełni opanował umiejętności i wiadomości 

określone w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym według 

kryteriów zawartych w OP, potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w sposób 

praktyczny, wykazuje odpowiednie tempo pracy; 

4,3 - otrzymuje uczeń, który na dobrym poziomie opanował umiejętności 

wiadomości zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym 

według kryteriów zawartych w OP, powierzone mu zadania wykonuje 

samodzielnie z nielicznymi błędami, w znanych sytuacjach potrafi wykorzystać 

zdobyte umiejętności i wiadomości, którego cechuje dobre tempo pracy; 

2 - otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowanych umiejętnościach 

wiadomościach zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym; według kryteriów zawartych w OP, powierzone zadania 

wykonuje z pomocą nauczyciela; 

1 - otrzymuje uczeń, który ma problemy z opanowaniem wiadomości 

i umiejętności      z zakresu zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym według kryteriów zawartych w OP lub nie opanował ich w ogóle, 

nie wykazuje zainteresowania powierzonymi mu zadaniami, nie potrafi ich 

wykonać nawet z pomocą nauczyciela, wykazuje bardzo wolne tempo pracy. 

3. W szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I–III – edukacja 

wczesnoszkolna realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Klasyfikacyjna 

śródroczna i roczna opisowa ocena z zajęć edukacyjnych powinna zawierać informacje 

dotyczące: 

1) edukacji wczesnoszkolnej: 

a)  polonistycznej (słuchanie, mówienie, pisanie i czytanie) 

b)  matematycznej 

c)  przyrodniczej 

d)  społecznej 

e)  technicznej; 

2) edukacji muzycznej; 

3) edukacji plastycznej; 

4) edukacji informatycznej; 

5) języka niemieckiego; 

6) wychowania fizycznego. 
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4. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 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, na wniosek 

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

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

5. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej (szczegółowe procedury 

postępowania opisane w § 66). 

 

§ 60. 

Ocenianie uczniów II etapu edukacyjnego w normie intelektualnej i z autyzmem oraz         

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

1. Na ocenę postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przewidzianych dla 

uczniów II etapu edukacji z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

normą intelektualną i autyzmem składają się: 

1) oceny bieżące (cząstkowe) 

a) dotyczą sprawdzenia przydatności pozyskiwanej wiedzy i umiejętności, na 

którą składa się: 

- ocena indywidualnej ustnej odpowiedzi; 

- ocena pisemnej pracy domowej ucznia; 

- ocena c wiczen  wykonywanych w klasie (c w. indywidualne i grupowe); 

- ocena testo w sprawdzających opracowanych przez nauczyciela na koniec 

działu; 

- ocenianie aktywnos ci ucznia na lekcji przejawiającej się gotowos cią 

do udziału w lekcji (udział w rozmowie kierowanej, stawianie pytan  

i udzielanie na te pytania odpowiedzi, posługiwanie się podręcznikiem, 

mapami, słownikiem ortograficznym); 

- ocena notatek pisemnych z lekcji (sprawdzanie zeszyto w 

przedmiotowych); 

b) oceny są wyrażane stopniem w sześciostopniowej skali ocen; 

2) oceny śródroczne 

a) to klasyfikacyjne oceny okresowe 

- wystawiane na podstawie ocen biez ących (cząstkowych); 

- adekwatne do ocen cząstkowych, co nie ro wna się ich s redniej; 
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b) oceny są wyrażone stopniem w sześciostopniowej skali ocen; 

3) ocena roczna 

a) jest obiektywną, klasyfikacyjną oceną wiedzy i umiejętności ucznia zdobytych          

w ciągu całego roku szkolnego; 

b) istotny wpływ na ocenę roczną ma aktywność ucznia na lekcji; 

c) jest wystawiana raz w roku na podstawie ocen bieżących i oceny na półrocze; 

d) jest wyrażona stopniem w sześciostopniowej skali ocen; 

e) jest oceną postępów ucznia w ciągu całego roku, jego wkładu pracy i jego 

wysiłku; 

f) jest oceną stopnia opanowania poziomu wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

przewidzianych dla uczniów II  etapu edukacji. 

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną                

w stopniu lekkim, normą intelektualną i autyzmem polega na podsumowaniu osiągnięć 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu 

oceny zachowania ucznia. 

3. Oceny bieżące (cząstkowe), klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów                                

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, normą intelektualną                      

i autyzmem w klasach IV-VIII szkoły podstawowej ustala się w stopniach według 

następującej skali 

 

Stopien  Skro t literowy Oznaczenie cyfrowe 

celujący cel. 6 

bardzo dobry bdb. 5 

dobry db. 4 

dostateczny dst. 3 

dopuszczający dop. 2 

niedostateczny ndst. 1 

niesklasyfikowany nkl. - 

 

4. W ocenach bieżących (cząstkowych) dopuszcza się stosowanie rozszerzonej skali ocen 

przez użycie znaków „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej 

kategorii wymagań, „-” odpowiednio niższej kategorii wymagań. 

5. Nie dopuszcza się stosowania rozszerzonej skali ocen w ocenach klasyfikacyjnych 

śródrocznych i rocznych. 
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6. Przy wpisywaniu ocen śródrocznych w dzienniku lekcyjnym dopuszcza się stosowanie 

skrótów. 

7. Klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna uwzględnia różne formy aktywności i pracy 

ucznia na zajęciach edukacyjnych i poza nimi. 

8. Wymagania na poszczególne oceny 

1) uczeń może otrzymać ocenę celującą (6), jeżeli: 

a) samodzielnie posługuje się opanowanymi wiadomościami i umiejętnościami 

przewidzianymi w programie nauczania; 

b) umie wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach; 

c) zna doskonale terminologię przedmiotową i swobodnie się nią posługuje; 

d) samodzielnie i poprawnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne służące: 

porównywaniu, analizowaniu, wnioskowaniu, uogólnianiu; 

e) swoje umiejętności i wiedzę wykorzystuje w sposób wzorowy; 

2) uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą (5), jeżeli: 

a) opanował wiedzę i posiada umiejętności przewidziane w programie 

nauczania; 

b) sprawnie i samodzielnie posługuje się dostępnymi w szkole źródłami wiedzy; 

c) rozumie i poprawnie posługuje się nową terminologią; 

d) samodzielnie: formułuje wypowiedzi ustne i pisemne, wykonuje ćwiczenia, 

zadania techniczne i ćwiczenia fizyczne; 

e) aktywnie uczestniczy w lekcjach samodzielnie i w grupie. 

3) uczeń może otrzymać ocenę dobrą (4), jeżeli: 

a) opanował część programu, która pozwala mu przyswajać wiedzę z danego 

przedmiotu; 

b) czyni postępy w posługiwaniu się źródłami wiedzy, przyrządami, narzędziami 

z pomocą nauczyciela; 

c) wykonuje zadania i ćwiczenia polegające na klasyfikowaniu, selekcjonowaniu, 

ocenianiu; 

d) umie formułować poprawne wypowiedzi ustne; 

e) stara się aktywnie uczestniczyć w lekcjach; 

f) potrafi swoje umiejętności wiadomości wykorzystać w szkole; 

4) uczeń może otrzymać ocenę dostateczną (3), jeżeli: 

a) opanował w niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności z programu 

nauczania; 

b) z pomocą nauczyciela: 
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- posługuje się pomocami, instrumentami i narzędziami w czasie zajęć 

lekcyjnych; 

- rozwiązuje proste zadania oraz ćwiczenia pisemne i ustne; 

- potrafi formułować krótkie i ogólnikowe wypowiedzi ustne i pisemne; 

- stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach i lekcjach; 

- prowadzi w miarę starannie zeszyt i ćwiczenia; 

5) uczeń może otrzymać ocenę dopuszczającą (2), jeżeli: 

a) opanował minimum wiadomos ci, kto re warunkują dobre przyswajanie wiedzy 

i nabywanie nowych umiejętnos ci; 

b) wyłącznie z pomocą nauczyciela wykonuje polecenia, zadania i c wiczenia; 

c) w niewielkim zakresie posługuje się nowymi pojęciami, narzędziami                             

i przyrządami; 

d) prowadzi zeszyty przedmiotowe; 

6) uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną (1), jeżeli: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania; 

b) nie rozumie znaczenia i stosowania słów, narzędzi oraz nie potrafi stosować 

podstawowej terminologii; 

c) nie potrafi formułować prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

d) nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, korzystać z podstawowych, prostych 

pomocy dydaktycznych; 

e) nie ma żadnych postępów zarówno w opanowaniu wiedzy, jak i umiejętności; 

f) nie prowadzi zeszytu przedmiotowego. 

9. Nauczyciel systematycznie motywuje uczniów do pracy. Uczeń może ubiegać się                      

o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń ma zastrzeżenia do 

proponowanej oceny może ustalić z nauczycielem sposób podwyższenia tej oceny 

zgodnie z  Ocenianiem Przedmiotowym. 

10. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania 

zasady i kryteria oceniania oraz zasady podwyższenia ocen z zajęć edukacyjnych 

znajdują się w  Ocenianiu Przedmiotowym. 

11. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej (szczegółowe procedury 

postępowania opisane w § 66). 
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§ 61. 

Ocenianie uczniów I i II etapu edukacyjnego  z niepełnosprawnością intelektualną              

w stopniu umiarkowanym lub znacznym i autyzmem 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia 

umiarkowanego i znacznego oraz autyzmem polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania (z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego opracowanego dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów) oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania, w tym: 

1) ustaleniu (w klasach I – III zespoło w edukacyjno-terapeutycznych szkoły 

podstawowej) opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych oraz opisowej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustaleniu (w klasach IV – VIII szkoły podstawowej zespoło w edukacyjno-

terapeutycznych) opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz opisowych ocen 

klasyfikacyjnych z wyodrębnionych przedmioto w zawartych w szkolnym planie 

nauczania: 

a) funkcjonowanie osobiste i społeczne; 

b) zajęcia rozwijające komunikowanie się; 

c) zajęcia rozwijające kreatywnos c  (realizowane jako: kreatywnos c  plastyczna, 

kreatywnos c  techniczna, kreatywnos c  muzyczna); 

d) etyka/religia; 

e) wychowanie fizyczne. 

2. W ocenianiu bieżącym postępów ucznia w zespołach edukacyjno- terapeutycznych I i II 

etapu edukacji stosowana jest sześciostopniowa skala ocen. Odpowiednikami tych cyfr         

w zeszytach uczniów mogą być znaki graficzne określone w OP. Kryteriami są: 

1) 6,5 – znakomicie 

2) 4,3 – samodzielnie 

3) 2 – radzi sobie przy pomocy nauczyciela 

4) 1 – potrzebuje czasu; 

6,5 - znakomicie: uczeń bardzo dobrze opanował umiejętności i wiadomości określone 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach, ma 

bardzo dobre tempo pracy, rozwiązuje zadania wykraczające poza program;  

4,3 - samodzielnie: uczeń dobrze opanował umiejętności i wiadomości określone 

w indywidualnym programie edukacyjno –terapeutycznym, poprawnie wykorzystuje 
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nabyte umiejętności i wiadomości, rozwiązuje /wykonuje samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne, popełnia błędy, które potrafi samodzielnie poprawić, 

czyni postępy; 

2 - radzi sobie przy pomocy nauczyciela: uczeń ma braki w opanowaniu umiejętności      

i wiadomości określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności, 

ma braki, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej 

wiedzy, nie robi postępów; 

1 - potrzebuje czasu: uczeń wiadomości i umiejętności określone w indywidualnym 

programie edukacyjno- terapeutycznym opanował w bardzo wąskim zakresie, nie 

potrafi samodzielnie rozwiązywać/wykonywać zadań o niewielkim (elementarnym) 

stopniu trudności, nie robi postępów. 

3. Bieżące ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym polega na gromadzeniu przez nauczycieli wytworów 

pracy uczniów oraz informacji spostrzeżeń na temat ich pracy. 

4. Oceny ucznia realizującego nauczanie indywidualne dokonują nauczyciele prowadzący 

zajęcia edukacyjne w ramach tego nauczania. 

5. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej (szczegółowe procedury 

postępowania opisane w § 66). 

 

Rozdział 3. 

System oceniania zachowania uczniów 

§ 62. 

Ocenianie zachowania uczniów I etapu edukacyjnego w normie intelektualnej 

i z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów                                         

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim I etapu edukacji są ocenami 

opisowymi. 

2. W toku oceniania  oceny zachowania wychowawca klasy powinien wziąć pod uwagę: 

1)  samoocenę ucznia rozumianą jako prawo do wyrażania opinii; 

2) ocenę zespołu uczniowskiego; 

3) opinię innych nauczycieli, zgłoszoną na dwa tygodnie przed klasyfikacją;  

4) własną obserwację; 



 75 
 

5) osiągnięcia ucznia; 

6) wypadki losowe; 

7) wyjątkową sytuację rodzinną: atmosferę, warunki materialne i mieszkaniowe; 

8) warunki fizyczne i zdrowotne. 

3. Ocena opisowa zachowania uczniów na I etapie edukacyjnym uwzględnia: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

a) stosunek do nauki; 

b) frekwencja i spóźnienia na zajęcia; 

c) noszenie wymaganego stroju na lekcje w-f oraz noszenie obuwia zmiennego; 

d) schludny wygląd; 

e) zasady korzystania z telefonów komórkowych; 

2) zachowanie w grupie 

a) nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) współdziałanie i współżycie w grupie; 

d) okazywanie szacunku innym osobom; 

e) prezentowanie własnego zdania; 

f) reagowanie na polecenia nauczyciela; 

3) zachowanie przy pracy 

a) tempo pracy dostosowane do możliwości ucznia; 

b) jakość pracy; 

c) uczestnictwo w lekcji; 

d) porządek w miejscu pracy; 

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

a) dbałość o piękno mowy ojczystej, stosowanie zwrotów grzecznościowych; 

b) właściwe kontakty z rówieśnikami; 

c) właściwe kontakty z nauczycielami i pracownikami szkoły; 

d) ocena postaw; 

e) kształtowanie hierarchii wartości; 

f) dbałość o honor i tradycję szkoły; 

5) dbałość o bezpieczeństwo własne i innych osób 

a) negatywny stosunek do nałogów i uzależnień; 

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły oraz w 

czasie wyjazdów i wycieczek szkolnych; 

c) przeciwstawianie się i zapobieganie agresji; 

d) właściwa postawa wobec zdrowego trybu życia. 
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4. W klasach I – III szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną         

w stopniu lekkim, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi i sporządza się je na podstawie następującej, cząstkowej skali ocen 

zachowania: 

1) ocenę wzorową (wz.) – otrzymuje uczeń, który ma bardzo wysoką kulturę osobistą, 

nienaganny stosunek do obowiązków szkolnych, jest zaangażowany w życie klasy, 

szkoły i środowiska, nie ulega nałogom, nie wchodzi w konflikt z prawem, 

przestrzega statutu szkoły, stanowi wzór do naśladowania; 

2) ocenę bardzo dobrą (bdb.) - otrzymuje uczeń, który ma bardzo wysoką kulturę 

osobistą, pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych, angażuje się w życie 

klasy, szkoły i środowiska, nie ulega nałogom, nie wchodzi w konflikt z prawem, 

przestrzega statutu szkoły; 

3) ocenę dobrą (db.) - otrzymuje uczeń, który ma wysoką kulturę osobistą, 

przestrzega statutu szkoły, nie ulega nałogom, sporadycznie angażuje się w pracę 

zespołu klasowego i szkoły; 

4) ocenę poprawną (pop.) - otrzymuje uczeń, który zna zasady kultury osobistej, nie 

zawsze ich przestrzega, mało angażuje się w pracę szkoły, jest niesystematyczny      

i mało aktywny na zajęciach szkolnych, nie zawsze przestrzega statutu szkoły; 

5) ocenę nieodpowiednią (ndp.) - otrzymuje uczeń, który zna zasady kultury 

osobistej, ale rzadko ich przestrzega, nie angażuje się w pracę szkoły, jest 

niesystematyczny i mało aktywny na zajęciach szkolnych, nagminnie narusza 

przepisy statutu szkoły; 

6) ocenę naganną (ng.) - otrzymuje uczeń, który ma niską kulturę osobistą, w sposób 

rażący narusza przepisy statutu szkoły, wchodzi w konflikt z prawem, ulega 

nałogom, nie szanuje mienia szkoły. 

5. Nagana dyrektora szkoły obniża ocenę zachowania. 

6.  Na wniosek wychowawcy klasy, po zatwierdzeniu ocen zachowania, dyrektor szkoły 

może  z uwagi na niewłaściwe zachowanie ucznia powołać nadzwyczajną radę 

pedagogiczną w celu zmiany oceny zachowania tego ucznia. 

7. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania (szczegółowe procedury 

postępowania opisane w § 67). 
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§ 63. 

Ocenianie zachowania uczniów II etapu edukacyjnego w normie intelektualnej 

i z autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

1. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania uczniów ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; 

4) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

5) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

3. W toku ustalania oceny zachowania wychowawca klasy powinien wziąć pod uwagę: 

1)  samoocenę ucznia rozumianą jako prawo do wyrażania opinii; 

2) ocenę zespołu uczniowskiego; 

3) opinię innych nauczycieli, zgłoszoną na dwa tygodnie przed klasyfikacją;  

4) własną obserwację; 

5) osiągnięcia ucznia; 

6) wypadki losowe; 

7) wyjątkową sytuację rodzinną: atmosferę, warunki materialne i mieszkaniowe; 

8) warunki fizyczne i zdrowotne. 

4. Kryteria ocen zachowania i wymagania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną    w stopniu lekkim, normą intelektualną i autyzmem: 

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie wymagania 

szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania. Spełnia wymagania                            

w następujących aspektach: 

a) stosunek do obowiązku szkolnego: 
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- wzorowo i systematycznie odrabia zadania domowe, jest zawsze 

przygotowany do zajęć (przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, strój, 

obuwie zmienne); 

- systematycznie uczęszcza do szkoły, dostarcza usprawiedliwienia 

nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nie spóźnia 

się      z własnej winy; 

- zawsze wzorowo wywiązuje się z obowiązków i zaleceń powierzonych 

mu przez nauczycieli i pracowników szkoły; 

- dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę 

możliwości stwarzanych przez szkołę lub inne organizacje i instytucje. 

b) kultura osobista: 

- dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia; 

- dba o zdrowie własne i innych, nie ulega nałogom; 

- zawsze dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów; 

- przejawia troskę o mienie własne i środowiska; 

- kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników szkoły, osób 

starszych i kolegów w szkole i poza szkołą; 

- jest uczciwy i prawdomówny; 

- przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności; 

- nie wychodzi poza teren szkoły; 

- zawsze respektuje zasady współżycia w grupie, jest koleżeński i życzliwy 

dla otoczenia; 

- pomaga słabszym; 

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły: 

- wyróżnia się dużą inicjatywą na rzecz klasy, szkoły, środowiska np.: praca       

w samorządzie klasowym lub szkolnym; 

- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, imprezach 

kulturalno-rozrywkowych, zawodach sportowych; 

- angażuje się w przygotowywanie imprez klasowych i szkolnych oraz 

działalność w kółkach zainteresowań; 

- godnie reprezentuje szkołę; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze spełnia wszystkie 

wymagania szkolne w następujących aspektach: 

a) stosunek do obowiązku szkolnego: 
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- spełnia wszystkie wymagania szkolne: odrabia zadania domowe, jest 

przygotowany do zajęć (przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, strój na 

w-f, obuwie zmienne); 

- systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma 

usprawiedliwione; 

- bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków i zaleceń powierzonych mu 

przez nauczycieli i pracowników szkoły; 

b) kultura osobista: 

-  jego zachowanie  w zespole klasowym, szkole i poza nią nie budzi 

zastrzeżeń; 

- dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów; 

- odnosi się z szacunkiem do osób dorosłych; 

- szanuje podręczniki, mienie szkolne oraz mienie kolegów; 

- nie poddaje się złym wpływom kolegów, nie ulega nałogom; 

- dba o zdrowie, wygląd, czystość swoją oraz otoczenia; 

- jest uczciwy i prawdomówny; 

- dba o dobre imię klasy i szkoły; 

- dostosowuje się do uwag nauczyciela; 

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły: 

- wykazuje dużą inicjatywę w pracach na rzecz klasy i szkoły (np. praca               

w samorządzie klasowym lub szkolnym, udział w konkursach szkolnych             

i pozaszkolnych, angażowanie się w przygotowywanie szkolnych imprez, 

działalność w kółkach zainteresowań); 

- respektuje zasady współżycia w grupie, jest koleżeński i życzliwy dla 

otoczenia, w miarę swoich możliwości pomaga słabszym; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który na poziomie dobrym spełnia większość 

spośród następujących aspektów: 

a) stosunek do obowiązku szkolnego:  

- dobrze spełnia wszystkie wymagania szkolne: odrabia zadania domowe, 

jest przygotowany  do zajęć (przybory szkolne, zeszyty, podręczniki, strój 

na w-f, obuwie zmienne), ale zdarza mu  się nie  wywiązywać z któregoś 

z w/w obowiązków; 

- nie wagaruje, dostarcza usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym 

przez wychowawcę, dopuszczalne są sporadyczne spóźnienia się na 

zajęcia (ma w półroczu nie więcej niż 5 spóźnień nieusprawiedliwionych, 

dopuszcza się 15 godzin nieusprawiedliwionych); 
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- dobrze wywiązuje się z większości obowiązków i zaleceń powierzonych 

mu przez nauczycieli i pracowników szkoły; 

b) kultura osobista: 

- dba o kulturę słowa, nie używa wulgaryzmów; 

- zazwyczaj odnosi się z szacunkiem do osób dorosłych; 

- stara się szanować podręczniki, mienie szkolne, społeczne oraz mienie 

kolegów; 

- stara się nie poddawać złym wpływom kolegów, nie ulega nałogom; 

- dba o zdrowie, wygląd, czystość swoją oraz otoczenia; 

- stara się, by zachowanie poza szkołą nie budziło większych zastrzeżeń; 

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły: 

- chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły (np.: praca                      

w samorządzie klasowym  lub szkolnym, udział w konkursach szkolnych           

i pozaszkolnych, angażowanie się w przygotowywanie szkolnych imprez, 

działalność w kółkach zainteresowań); 

- respektuje większość zasad współżycia w grupie, jest koleżeński                   

i życzliwy dla otoczenia, w miarę swych możliwości pomaga słabszym; 

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia na poziomie poprawnym 

większość spośród wymienionych kryteriów w poniższych aspektach; dla 

pozostałych dopuszcza się poziom nieodpowiedni pod warunkiem, że stosowane 

środki wychowawcze przynoszą pozytywne rezultaty: 

a) stosunek do obowiązku szkolnego:  

- nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości w uzyskiwaniu ocen 

(zadania domowe, przygotowanie do lekcji); 

- w półroczu spóźnił się nie więcej niż 10 razy (spóźnienia 

nieusprawiedliwione); 

- opuścił nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych; 

- niesystematycznie dostarcza usprawiedliwienia za nieobecności w szkole; 

- podporządkowuje się poleceniom nauczyciela; 

b) kultura osobista: 

- przestrzega podstawowych zasad higieny; 

- dba o dobre imię szkoły; 

- pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli; 

- nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek; 

- nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi; 

- nie wychodzi poza teren szkoły; 
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c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły: 

- niechętnie angażuje się w życie klasy i szkoły (np.: praca w samorządzie 

klasowym lub szkolnym, udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 

angażowanie się w  przygotowywanie szkolnych imprez i apeli, 

działalność  w kółkach zainteresowań); 

- stara się respektować zasady współżycia w grupie, chociaż zdarza mu się 

je łamać; 

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań 

szkolnych spośród niżej wymienionych kryteriów na poziomie nieodpowiednim, 

zaś działania wychowawcze nie przynoszą rezultatów; spełnianie wymagań 

odbywa się  w następujących aspektach: 

a) stosunek do obowiązku szkolnego: 

- lekceważy wymagania szkolne: nie odrabia zadań domowych, jest 

nieprzygotowany do zajęć (nie nosi przyborów szkolnych, zeszytów, 

podręczników, stroju na w-f, obuwia zmiennego); 

- wagaruje, opuścił nie więcej niż 60 godzin lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia; 

- nie dostarcza usprawiedliwień w terminie wyznaczonym przez 

wychowawcę; 

- wielokrotnie się spóźnia (ma więcej niż 10 spóźnień 

nieusprawiedliwionych); 

- ucieka z lekcji; 

- często nie wywiązuje się z obowiązków i zaleceń powierzonych mu przez 

nauczycieli i pracowników  szkoły; 

- wychodzi poza teren szkoły; 

b) kultura osobista: 

- nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej oraz 

otoczenia; 

- nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach                

i imprezach organizowanych przez szkołę (lub tych, w których szkoła 

bierze udział); 

- lekceważy zasady współżycia społecznego; 

- używa wulgarnego słownictwa; 

- nie dostosowuje się do uwag nauczycieli i nie wykazuje poprawy, mimo 

zastosowanych przez szkołę środków zaradczych; 

- wychodzi poza teren szkoły; 
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- poddaje się złym wpływom kolegów, ulega nałogom; 

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły:  

- nie tylko nie angażuje się w życie klasy i szkoły, ale zaburza je swoim 

zachowaniem; 

- nie respektuje zasad współżycia społecznego, przejawia zachowania takie, 

jak: negatywizm,  nieposłuszeństwo, zastraszanie, wymuszanie, bójki, 

kradzieże; 

- nie wykazuje chęci pozytywnej współpracy z nauczycielami i kolegami; 

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który na poziomie nagannym spełnia większość 

spośród niżej wymienionych kryteriów, zaś działania wychowawcze nie przynoszą 

rezultatów: 

a) stosunek do obowiązku szkolnego: 

- nie pracuje na miarę swoich możliwości; 

- często spóźnia się na zajęcia szkolne (ma więcej niż 15 spóźnień); 

- wagaruje, opuścił więcej niż 60 godzin nieusprawiedliwionych; 

- nie wywiązuje się z wymagań szkolnych: nie odrabia zadań domowych, 

jest nieprzygotowany do zajęć (nie nosi: przyborów, zeszytów, 

podręczników, stroju na w-f); 

- nie wywiązuje się z obowiązków i zaleceń powierzonych mu przez 

nauczycieli i pracowników szkoły;  

b) kultura osobista: 

- nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej oraz 

otoczenia; 

- nie przestrzega zasad właściwego zachowania na uroczystościach 

organizowanych przez szkołę (lub tych, w których szkoła bierze udział); 

- lekceważy zasady współżycia społecznego; 

- przywłaszcza i niszczy mienie prywatne i środowisko, wdaje się w bójki, 

często prowokuje  konflikty, popada w kolizje z prawem, stosuje szantaż, 

wymuszenie, zastraszenie, używa  wulgarnego słownictwa; 

- nie dostosowuje się do uwag nauczycieli i nie wykazuje poprawy, mimo 

zastosowanych przez szkołę środków zaradczych; 

- ulega nałogom i namawia do nich innych; 

- wychodzi poza teren szkoły; 

- poza szkołą zachowuje się nagannie,  

c) zaangażowanie w życie klasy i szkoły: 
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- nie tylko nie angażuje się w życie klasy i szkoły, ale zaburza je swoim 

zachowaniem; 

- nie respektuje zasad współżycia społecznego, przejawia zachowania takie 

jak: liczne konflikty (także z prawem), przemoc fizyczna i psychiczna na 

terenie szkoły i poza nią; 

- nie wykazuje chęci pozytywnej współpracy z nauczycielami i kolegami; 

- wpływa destrukcyjnie na innych uczniów; 

5. Nagana dyrektora szkoły obniża ocenę zachowania. 

6. Na wniosek wychowawcy klasy, po zatwierdzeniu ocen zachowania, dyrektor szkoły 

może  z uwagi na niewłaściwe zachowanie ucznia powołać nadzwyczajną radę 

pedagogiczną w celu zmiany oceny zachowania tego ucznia. 

7. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania (szczegółowe procedury 

postępowania opisane w § 67). 

 

§ 64. 

Ocenianie zachowania uczniów I i II etapu edukacyjnego z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i autyzmem  

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. 

Przy dokonywaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania. 

1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się dwa razy w roku szkolnym: 

1) przed zakończeniem I półrocza; 

2) przed zakończeniem roku szkolnego. 

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

rodziców  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz                    

o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i rodziców 

o przewidywanej dla niego ocenie zachowania. Ocena planowana może zostać 

zmieniona przez wychowawcę. 
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4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy. 

5. W toku ustalania oceny zachowania wychowawca klasy powinien wziąć pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia, rozumianą jako prawo do wyrażania opinii; 

2) ocenę zespołu uczniowskiego; 

3) opinię innych nauczycieli, zgłoszoną na dwa tygodnie przed klasyfikacją;  

4) własną obserwację; 

5) osiągnięcia ucznia; 

6) wypadki losowe; 

7) wyjątkową sytuację rodzinną: atmosferę, warunki materialne i mieszkaniowe; 

8) warunki fizyczne i zdrowotne. 

6. Wychowawca przy tej decyzji może uwzględnić: 

1) opinię osób dorosłych stanowiących środowisko ucznia; 

2) osiągnięcia ucznia; 

3) wypadki losowe; 

4) wyjątkową sytuację rodzinną: atmosferę, warunki materialne i mieszkaniowe; 

5) warunki fizyczne i zdrowotne. 

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

8. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi i sporządza się je na 

podstawie następującej, cząstkowej skali ocen zachowania: 

1) ocenę wzorową (wz.) - otrzymuje uczeń, który ma bardzo wysoką kulturę osobistą, 

nienaganny stosunek do obowiązków szkolnych, jest zaangażowany w życie klasy, 

szkoły i środowiska, nie ulega nałogom, nie wchodzi w konflikt z prawem, 

przestrzega statutu szkoły, stanowi wzór do naśladowania; 

2) ocenę bardzo dobrą (bdb.) - otrzymuje uczeń, który ma bardzo wysoką kulturę 

osobistą, pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych, angażuje się w życie 

klasy, szkoły i środowiska, nie ulega nałogom, nie wchodzi w konflikt z prawem, 

przestrzega statutu szkoły; 

3) ocenę dobrą (db.) - otrzymuje uczeń, który ma wysoką kulturę osobistą, 

przestrzega statutu szkoły i regulaminu ucznia, nie ulega nałogom, sporadycznie 

angażuje się w pracę zespołu klasowego i szkoły; 

4) ocenę poprawną (pop.) - otrzymuje uczeń, który zna zasady kultury osobistej, nie 

zawsze ich przestrzega, mało angażuje się w pracę szkoły, jest niesystematyczny           

i mało aktywny na zajęciach szkolnych, nie zawsze przestrzega statutu szkoły; 
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5) ocenę nieodpowiednią (ndp.) - otrzymuje uczeń, który zna zasady kultury 

osobistej, ale rzadko ich przestrzega, nie angażuje się w pracę szkoły, jest 

niesystematyczny i mało aktywny na zajęciach szkolnych, nagminnie narusza 

przepisy statutu szkoły; 

6) ocenę naganną (ng.) - otrzymuje uczeń, który ma niską kulturę osobistą, w sposób 

rażący narusza przepisy statutu szkoły, wchodzi w konflikty oraz popełnia 

wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej (np. rozbój, kradzież, 

chuligaństwo, wandalizm). 

9. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna. 

10. Na wniosek wychowawcy klasy, po zatwierdzeniu ocen zachowania, dyrektor szkoły 

może  z uwagi na niewłaściwe zachowanie ucznia powołać nadzwyczajną radę 

pedagogiczną w celu zmiany oceny zachowania tego ucznia. 

11. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny zachowania (szczegółowe procedury 

postępowania opisane w § 66). 

 

Rozdział 4 

System odwoławczy 

 

§ 65. 

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny z zajęć edukacyjnych 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela 

zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

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

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

jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niz sza niz  80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecnos ci na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdziano w  i prac pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdziano w i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyz szych niz  ocena niedostateczna), ro wniez  w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych; 
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5) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych. 

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

podania do wychowawcy klasy, w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu 

poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.3 pkt 1 i 2, a nauczyciel 

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

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel 

przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 3. 

prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia. 

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

posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 

ocenione poniżej jego oczekiwań. 

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z  ocenianiem przedmiotowym, zostaje dołączony do 

dokumentacji wychowawcy klasy. 

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

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

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

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

§ 66. 

System odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów edukacyjnych 

ustalonej niezgodnie z przepisami oraz oceny zachowania  

1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor  powołuje komisję, która: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych przeprowadza 

sprawdzian wiadomos ci i umiejętnos ci ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz 

ustala po łroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęc  edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większos cią głoso w; w przypadku ro wnej 

liczby głoso w decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o kto rym mowa w ust.2. pkt 1, przeprowadza się nie po z niej niz  w terminie 

5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia zastrzez en . Termin sprawdzianu ustala się                     

z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych: 

a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) dwo ch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

d) pedagog; 

e) psycholog; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel rady rodzico w. 

5. Z prac komisji sporządza się protoko ł, kto ry zawiera: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych: 

a) skład komisji; 

b) termin sprawdzianu; 

c) zadania sprawdzające (pytania); 

d) wynik sprawdzianu i ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 
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d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moz e byc  niz sza od 

ustalonej wczes niej oceny. 

7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny      z zajęc  edukacyjnych, kto ra moz e byc  zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

8. Uczen , kto ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o kto rym 

mowa w ust.2 w wyznaczonym terminie, moz e przystąpic  do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora. 

 

 

Rozdział 5 

Promowanie i ukończenie szkoły 

 

§ 67. 

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 tych zajęciach 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 nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Uczniowi nieklasyfikowanemu nie ustala się oceny zachowania. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły          

w formie pisemnej i ustnej. 

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

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć rozwijających kreatywność                

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż dzień przed terminem posiedzenia 

końcoworocznej rady klasyfikacyjnej. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych 

zajęć edukacyjnych. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni –                        

w charakterze obserwatorów rodzice  ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin; 

b) imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w komisji; 

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

f) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny; 

g) krótką informację o ustnych i pisemnych odpowiedziach ucznia. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen. Protokół może być przedstawiony rodzicom ucznia na ich prośbę przez 

przewodniczącego komisji w terminie do 7 dni roboczych od daty egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora po uzgodnieniu terminu z uczniem i jego 

rodzicami. 

11. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn 

nieusprawiedliwionych nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14. Uczeń przyjęty do szkoły w trakcie roku szkolnego z innej placówki, gdzie nie uzyskał 

oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu (lub nie realizował danego przedmiotu) ma 

obowiązek zaliczyć dany przedmiot (treści edukacyjne zawarte w podstawie 

programowej) w formie egzaminu klasyfikacyjnego. Odbywa się to w sposób 

następujący: 

1) uczeń uzgadnia z nauczycielem przedmiotu zakres treści programowych, z którego 

przeprowadzony będzie egzamin klasyfikacyjny; 
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2) nauczyciel przeprowadzający egzamin ustala z uczniem i jego rodzicami  termin 

egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) egzamin klasyfikacyjny powinien być przeprowadzony najpóźniej na 7 dni przed 

radą klasyfikacyjną śródroczną lub roczną wg obowiązujących zasad. 

15. Wychowawca klasy jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przyjęty uczeń z innej 

placówki w trakcie danego etapu edukacyjnego w klasach IV- VIII szkoły podstawowej 

realizował program edukacyjny z danego przedmiotu obowiązującego na danym etapie 

nauczania: 

1) jeżeli uczeń nie realizował programu edukacyjnego z danego przedmiotu 

wychowawca w ciągu pierwszego tygodnia pobytu ucznia w szkole zgłasza ten fakt 

dyrektorowi  i nauczycielowi prowadzącemu dany przedmiot; 

2) nauczyciel przedmiotu przygotowuje ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego. 

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/a”.  

 

§ 68. 

Egzamin poprawkowy 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się kolejno: z części pisemnej oraz części ustnej 

(trwających po 45 minut): 

1) w części pisemnej mogą występować zadania zamknięte oraz otwarte; 

2) egzaminy poprawkowe z przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, 

technika, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe oraz wychowanie 

fizyczne mają formę zadań praktycznych; dopuszcza się w nich także część ustną 

trwającą razem z częścią praktyczną 45 minut; 

3) zakres pytań przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin 

poprawkowy powinien być adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących na 

daną ocenę z określonych zajęć edukacyjnych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się                     

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład 

komisji wchodzą: 
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1) dyrektor  lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  jako członek 

komisji. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

6) wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny; 

7) krótką informację o ustnych i pisemnych odpowiedziach ucznia. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. Wyniki egzaminu 

są do wglądu dla ucznia i jego rodziców w terminie 7 dni roboczych od daty 

przeprowadzenia egzaminu. Protokół z egzaminu przedstawia rodzicom 

przewodniczący komisji na ich wniosek. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (losowych) nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

wyznaczonym przez dyrektora  terminie, nie później niż do końca września. 

7. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie lub uczeń, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza 

klasę. 

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

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 obowiązkowe zajęcia edukacyjne są 

realizowane (zgodnie ze szkolnym planem nauczania) w klasie programowo wyższej. 
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§ 69. 

Egzamin w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

1. W klasie VIII szkoły podstawowej przeprowadzany jest egzamin obejmujący 

wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

2. Egzamin ósmoklasisty obejmie zagadnienia z języka polskiego, języka obcego 

nowożytnego i matematyki oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, 

chemii, fizyki, geografii, historii. 

3. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

4. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. 

5. Uczniami zwolnionymi przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców  

pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora  mogą być uczniowie ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej. 

6. Za organizację i przebieg egzaminu w szkole odpowiada dyrektor, który jest 

przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. 

7. Szczegółowe zasady i warunki organizowania i przebiegu egzaminu określają 

procedury przeprowadzania egzaminu. 

8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące 

przed terminem egzaminu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

9. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego jak i jego zastępca odbywają 

szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez komisję 

okręgową. 

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

ósmoklasisty lub odpowiedniej jego części  egzaminu w ustalonym terminie albo 

przerwał egzamin przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub odpowiedniej części tego 

egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji Centralnej. 

11. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie ustalonym przez Dyrektora Komisji 

Centralnej, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty w następnym roku. 

12. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty Dyrektor Komisji Okręgowej, na 
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udokumentowany wniosek dyrektora może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia 

do egzaminu. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  sprawdzona i oceniona praca ucznia jest 

udostępniona uczniowi lub jego rodzicom do wglądu, w miejscu i czasie wskazanym 

przez Dyrektora Komisji Okręgowej. 

14. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu 

odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. Wyniki egzaminu nie odnotowuje się na 

świadectwie ukończenia szkoły. Uczniom wydawane są zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

 

§ 70. 

Ukończenie szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych           

w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od 

oceny niedostatecznej oraz przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. 

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

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

bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej ocen wlicza się roczną ocenę 

klasyfikacyjną   z religii lub etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na te zajęcia. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz autyzmem postanawia rada pedagogiczna na 

zakończenie klasy programowo najwyższej.  

4. Uczestnicy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych na koniec roku szkolnego otrzymują 

dyplomy na podsumowanie rocznej pracy rewalidacyjno- wychowawczej. 

 

§ 71. 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne 

1. Po ukon czeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyz szej, uczen  

zalez nie od wyniko w klasyfikacji rocznej, otrzymuje s wiadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyz szej. 

Wzory s wiadectw okres lają odrębne przepisy. 
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2. Uczen , kto ry otrzymał promocję do klasy programowo wyz szej z wyro z nieniem, 

otrzymuje s wiadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji               

z wyro z nieniem. 

3. Do szczego lnych osiągnięc  ucznia, wpisywanych na s wiadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia okres lone przez Zachodnipomorskiego Kuratora Os wiaty. 

4. Uczen  szkoły, kto ry ukon czył daną szkołę, otrzymuje s wiadectwo ukon czenia szkoły. 

5. Szkoła na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zas wiadczenie potwierdzające realizację 

obowiązku szkolnego. 

6. Kaz dy uczen  szkoły otrzymuje legitymację szkolną, kto rej rodzaj okres lają odrębne 

przepisy. Waz nos c  legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty waz nos ci i pieczęci urzędowej szkoły. 

7. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, s wiadectw ukon czenia 

szkoły oraz zas wiadczen . 

8. S wiadectwa szkolne promocyjne, s wiadectwa ukon czenia szkoły i zas wiadczenia 

dotyczące realizacji obowiązku szkolnego szkoła wydaje na podstawie dokumentacji 

przebiegu nauczania. 

9. Na s wiadectwach promocyjnych moz na dokonywac  sprostowan  błędo w przez 

skres lenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem 

czerwonym nad skres lonymi wyrazami włas ciwych danych. Na kon cu dokumentu 

umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora  lub 

upowaz nionej przez niego osoby oraz datę i pieczęc  urzędową. 

10. Nie dokonuje się sprostowan  na s wiadectwach ukon czenia szkoły i zas wiadczeniach. 

Dokumenty, o kto rych mowa podlegają wymianie. 

11. W przypadku utraty oryginału s wiadectwa, odpisu, zas wiadczenia uczen  lub absolwent 

moz e wystąpic  odpowiednio do dyrektora, komisji okręgowej lub kuratora os wiaty                 

z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

12. Za wydanie duplikatu s wiadectwa pobiera się opłatę w wysokos ci ro wnej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 

przez dyrektora. 

13. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie s wiadectwa szkolnego. 

14. Na s wiadectwach szkolnych promocyjnych i s wiadectwach ukon czenia szkoły, w częs ci 

dotyczącej szczego lnych osiągnięc  ucznia, odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –          

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
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podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 

lub środowiska szkolnego. 
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DZIAŁ VIII 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole 

 

§ 72. 

1. W celu zapewnienia bezpieczen stwa, ochrony przed przemocą, uzalez nieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej drzwi wejs ciowe do szkoły są zamykane,             

a nadzo r nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują pracownik obsługi szkoły oraz 

dyz urujący nauczyciele.  

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do polecen  nauczycieli dyz urnych 

oraz pracowniko w obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni 

oraz w czasie przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczen stwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęc  na terenie szkoły oraz poza jej terenem               

w trakcie wycieczek. 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie- opiekun 

pracowni lub pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęc , opracowuje regulamin 

pracowni i na początku roku zapoznaje z nim ucznio w. 

5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz). 

6. Szkoła na stałe wspo łpracuje z policją i straz ą miejską. 

7. Uczniowie powinni przestrzegac  godzin wyjs cia/wejs cia do szkoły. 

8. Ucznia moz e zwolnic  z danej lekcji dyrektor, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 

zajęc  edukacyjnych – na pisemny lub telefoniczny wniosek rodzico w, w kto rym podano 

przyczynę zwolnienia oraz dzien  i godzinę wyjs cia ze szkoły. 

9. W przypadku nieobecnos ci nauczyciela moz na odwołac  pierwsze lekcje lub zwolnic  

ucznio w z lekcji ostatnich. 

10. W razie zaistnienia wypadku ucznia, nauczyciel, kto ry jest jego s wiadkiem, zawiadamia 

pielęgniarkę szkolną, oraz dyrektora. 

11. Dyrektor powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe         

(w razie potrzeby), rodzico w. 

12. O wypadku s miertelnym, cięz kim lub zbiorowym powiadamiany jest organ sprawujący 

nadzo r pedagogiczny, organ prowadzący, prokurator, a o wypadku w wyniku zatrucia – 

pan stwowy inspektor sanitarny. 

13. W sytuacjach zachowania agresywnego i ucznio w oraz zagroz enia przestępczos cią                    

i demoralizacją stosuje się procedury zawarte w Szkolnym systemie interwencji. 
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DZIAŁ IX 

Wolontariat w szkole 

 

§ 73. 

1. Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku 

dobra oraz bezinteresowną pomoc bliz nim. Uczniowie naszej szkoły mają moz liwos c  

uwraz liwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez ro z nego rodzaju 

działalnos ci na rzecz potrzebujących. 

2. Cele wolontariatu: 

1) uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych: 

2) kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji; 

3) wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych; 

4) przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy; 

5) odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym; 

6) rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 

7) rozwijanie kreatywności i zaradności. 

3. Zasady działania wolontariatu uczniowskiego „Razem warto”: 

1) wolontariat uczniowski działa w oparciu o Regulamin szkolnego wolontariatu oraz 

roczny plan pracy;  

2) opiekunem szkolnego koła wolontariatu jest nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora;  

3) wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole; 

4) uczniowie w wolontariacie działają pod stała opieką nauczyciela; 

5) członkiem szkolnego koła wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się           

w jego pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa. 

4. Zadania opiekuna szkolnego koła wolontariatu: 

1) opracowanie  rocznego planu pracy; 

2) nawiązywanie wspo łpracy z innymi organizacjami; 

3) inspirowanie członko w do podejmowania działan ; 

4) ustalanie terminu zebran ; 

5) reprezentowanie na zewnątrz; 

6) przedstawienie sprawozdania z rocznej działalnos ci. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat 

jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun 

prowadzący grupę na działania. 
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DZIAŁ X 

Doradztwo zawodowe w szkole 

 

§ 74. 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

2. Szkoła pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, 

uzdolnień, zainteresowań, możliwości.  

3. Szkoła wspiera uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne 

umiejętności i cechy zachowania potrzebne do wyboru właściwego zawodu. 

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje indywidualną i grupową 

pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowych działań                   

i koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. 

5. Naczelnym celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest 

przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia lub pracy. 

6. Szczegółowe cele, zadania i efekty wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego obejmują zarówno uczniów, nauczycieli oraz rodziców i znajdują się                  

w programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 

§ 75. 

Zadania i obowiązki doradcy zawodowego 

 

1. W szkole działa doradca zawodowy wyznaczany przez dyrektora. 

2. Do zadan  doradcy zawodowego nalez y w szczego lnos ci:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                          

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                 

i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę               

i placówkę;  
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5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań            

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów   w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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DZIAŁ XI 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

§ 76. 

1. Szkoła posiada logo, sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny. 

2. Logo szkoły może być używane w wersji barwnej lub w wersji grafiki czarno-białej. 

3. Logo szkoły umieszcza się na papierach i drukach firmowych, wizytówkach, znaczkach 

promocyjnych i identyfikacyjnych, dyplomach, listach gratulacyjnych, szkolnych 

materiałach promocyjnych. W formie elektronicznej logo może być wykorzystywane na 

szkolnej witrynie internetowej oraz w korespondencji elektronicznej. 

4. Logo szkoły może być wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora. 

5. Sztandar szkoły jest głównym symbolem całej szkolnej społeczności. 

6. Opis sztandaru: 

1) awers – czerwone tło, w środku srebrny orzeł; 

2) rewers – na zielonym tle logo szkoły oraz napis: Szkoła Podstawowa im. Juliana 

Tuwima Stargard. 

7. Sztandar szkoły przechowywany jest wraz z insygniami pocztu sztandarowego               

w gablocie na terenie szkoły. 

8. Członkowie społeczności szkolnej winni okazywać szacunek sztandarowi szkoły. 

9. Społeczność szkolna posługuje się sztandarem na terenie szkoły i poza nią podczas 

ważnych uroczystości, a szczególności w czasie:  

1) rozpoczęcia roku szkolnego; 

2) Święta Patrona Szkoły i ślubowania klas pierwszych oraz pasowania na ucznia; 

3) zakończenia roku szkolnego; 

4) uroczystości kościelnych, regionalnych lub okolicznościowych. 

10. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają poszanowania. 

11. Ceremoniał jest ważnym elementem szkolnego programu wychowawczo - 

profilaktycznego. Nawiązuje on do tradycji szkoły, a także wzbogaca treści służące 

kształtowaniu emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych oraz 

Ojczyzny. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji 

narodu polskiego i jego symboli. 

12. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów klas IV-VIII, 

wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu                          

w następującym składzie:  

1) dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy) 

2)  asysta (2 osoby). 
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13. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców 

klas oraz samorząd szkolny na marcowej radzie pedagogicznej i przez nią 

zatwierdzone. 

14. Kadencja pocztu może trwać pięć lat (począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego). 

15. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

16. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. 

17. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią biało-czerwone szarfy przewieszone przez 

prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze 

oraz białe rękawiczki. 
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Dział XII 

Działalność niedydaktyczna 

 

Rozdział 1 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci  

ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

 

§77. 

1. Na terenie szkoły ma swoją siedzibę Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodzico w Dzieci                 

ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, kto re: 

1) zrzesza nauczycieli szkoły, nauczycieli innych szko ł oraz rodzico w i opiekuno w 

oso b  niepełnosprawnych; 

2) wspiera działalnos c  szkoły w sferze dydaktycznej, wychowawczej i opiekun czej. 

2. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalnos c  w oparciu o statut stowarzyszenia. 

 

Rozdział 2 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

 

§78. 

1. Szkoła moz e przygotowac  i realizowac  przedsięwzięcia w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki wspo łfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  po przedłoz eniu i zatwierdzeniu wniosku przez organ prowadzący szkołę. 

2. Za realizację projektu odpowiedzialny jest zespo ł koordynujący projekt. 

3. Za przebieg oraz nadzo r merytoryczny projektu odpowiada dyrektor szkoły. 

4. Zasady realizacji projektu ujęte są w szkolnych procedurach dotyczących realizacji  

przedsięwzięc  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspo łfinansowanego           

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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DZIAŁ XII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 79. 

1. Regulaminy okres lające działalnos c  organo w szkoły, jak tez  wynikające z celo w i zadan , 

nie mogą byc  sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak ro wniez  z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie os wiaty. 

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

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okres lają 

odrębne przepisy. 

 

§ 80. 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) rady rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę; 

5)  co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2. Propozycje zmian powinny byc  zgłaszane do przewodniczącego rady pedagogicznej. 

3. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpo z niej po pięciu nowelizacjach w formie 

obwieszczenia. 

4. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

 

§ 81. 

1. Dyrektor ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych              

w statucie. 

 

§ 82. 

1. Statut wchodzi w z ycie z dniem 1 grudnia 2017 r. 

 

§ 83. 

Uchyla się Statut Zespołu Szko ł im. Juliana Tuwima w Stargardzie zatwierdzony na 

posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 28.08.2016 r. 

 


