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UCHWAŁA NR XLIV/705/17 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Wojciecha Korfantego w Mysłowicach z siedzibą przy ul. Wielka Skotnica 84a 

 

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2017r. poz.1875)  art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 7 oraz art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) 

 

 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

 

§ 1. 

 

Nadaje się statut Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w 

Mysłowicach  z siedzibą przy ul. Wielka Skotnica 84a, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2017r. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice 

  

Grzegorz  Łukaszek 
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STATUT 

 

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 

im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

1. USTAWA PRAWO OŚWIATOWE z dnia 14 grudnia 2016 r. [Dz.U.2021.1082 t.j.] 

2. USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 r. [Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 t.j.] 

3. USTAWA KARTA NAUCZYCIELA z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. [Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 

t.j.] 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli [Dz.U. z 2019 poz. 502] 

6. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach [Dz.U. 2020 poz. 1280] 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych [Dz.U. 2019 poz. 

373] 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Wojciecha Korfantego w Mysłowicach; 

2) ustawie –  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.); 

3) statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut; 

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach; 

5) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach; 
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6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach; 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden 

oddział w Szkole; 

9) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej 

nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora 

Oświaty; 

11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Mysłowice z siedzibą 

w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 1; 

12) MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha 

Korfantego w Mysłowicach.  

2. Siedzibą Szkoły jest budynek szkolny przy ul. Wielka Skotnica 84a w Mysłowicach. 

3. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży. 

4. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu „Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach”, na pieczęciach może być używany skrót 

nazwy.  

5. Szkoła, począwszy od pierwszej klasy, zapewnia uczniom naukę co najmniej jednego języka 

obcego, a od klasy siódmej naukę drugiego języka obcego.  

6. Wychowanie i nauczanie w Szkole służy rozwijaniu w uczniach poczucia odpowiedzialności za 

siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka.  

7. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. 

Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. 

§ 3. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Mysłowice. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty. 

3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Mysłowic, działającą w formie jednostki   

budżetowej. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

5. Obsługę finansowo-księgową zapewnia Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 

w Mysłowicach. 
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Rozdział 2. 

Cele i zadania Szkoły. 

 

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz, wydanych na jej podstawie, 

przepisach wykonawczych prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

2. Celami i zadaniami Szkoły są: 

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania; 

2) realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego; 

3) realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania    

egzaminów i sprawdzianów; 

4) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa       

ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia; 

5) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia; 

6) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia 

z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku  ucznia 

niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju jego niepełnosprawności; 

7) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej; 

8) zapewnienie odpowiedniej bazy materialno-technicznej i dydaktycznej; 

9) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 

§ 5. 1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez: 

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,  

za pośrednictwem pedagoga szkolnego, logopedy, a w miarę potrzeb innych  specjalistów, 

b) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe 

uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym 

w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 811) oraz ich użyczenie na postawie odrębnego 

regulaminu, 

c) organizowanie nauczania indywidualnego, 

d) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu Szkoły uczęszczanie do  Szkoły, 

e) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,  

f) organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb  rozwojowych, 

zainteresowań oraz wyrównywanie braków, 

g) objęcie uczniów opieką pielęgniarki szkolnej, 

h) działanie Rzecznika Praw Ucznia powołanego przez Radę Pedagogiczną, który  występuje 

w imieniu uczniów; 

2) innowacyjny i nowatorski proces nauczania, udział w konkursach przedmiotowych oraz 

uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej; 
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3) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły oraz programów autorskich 

nauczycieli; 

4) systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów; 

5) poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw; 

6) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów; 

7) wspieranie uczniów mających trudności w nauce; 

8) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu; 

9) upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia; 

10) rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego człowieka; 

11) budzenie szacunku do pracy w szczególności poprzez zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły 

i środowiska; 

12) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną oraz środowiskiem; 

13) rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz aktywności twórczej; 

14) wdrażanie samodyscypliny i punktualności; 

15) kształtowanie poczucia odpowiedzialności; 

16) rozwijanie samorządności; 

17) naukę praworządności i demokracji; 

18)   rozwijanie miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, poprzez: 

a) organizowanie uroczystości z okazji świąt, 

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 

c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów, 

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty 

lokalnej, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

f)   wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;  

19)   naukę szacunku dla wspólnego i cudzego mienia; 

20)   rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej poprzez 

promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) oraz 

nauczycieli; 

21)   współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania wśród 

uczniów patologii i agresji przez: 

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,  

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom, 

d) współpracę z Sądem Rodzinnym, Kuratorami sądowymi i Policją; 

22)    zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu uczniów w Szkole  

oraz  w trakcie zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem, w szczególności: 
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a) organizuje szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich pracowników szkoły,  zapewnia 

przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

b) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

c) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym 

nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

d) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  

e) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w Szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć, 

f) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego 

harmonogramu dyżurów, 

g) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem Szkoły zgodnie z obowiązującym 

regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,  

h) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu 

w budynku i wokół niego;  

23)   współpraca i wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

24)    organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

25)   prowadzenie zajęć dodatkowych lub konsultacji wynikających z bieżących potrzeb 

i możliwości rozwojowych dzieci; 

26)  organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do Szkoły dzieci 

niepełnosprawnych. 

2.  Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz   

potrzeb środowiska uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego. 

3.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, w szczególności poprzez  

organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc pedagoga oraz zapewnienie opieki medycznej. 

4.   Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych, a także 

umożliwianie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, przeglądach 

artystycznych  i festiwalach. 

5.   Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności z nauką, 

posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. poprzez 

organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnego 

nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów. 

6.   Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie, w porozumieniu z nauczycielami, Dyrektor 

z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych 

Szkoły. 

7.   Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz zasady 

współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, określają odrębne przepisy. 
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8.    W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, 

pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie 

budynku szkoły przed innymi zagrożeniami: 

1)    kamery wizyjne obejmują następujące obszary: 

      a) wejście główne oraz boczne do szkoły, 

      b) korytarz i schody do szatni szkolnej, 

      c)  plac przed szkołą i drzwi wejściowe do budynków, 

      d) dziedziniec wewnętrzny; 

2)    rejestrator i podgląd kamer znajduje się w pomieszczeniu monitoringu szkolnego. 

9.     Czas przechowywania danych na nośniku uzależniony jest od wielkości dysku i nie wynosi więcej 

niż 30 dni. Po tym czasie dane ulegają zniszczeniu, a w ich miejsce zapisywane są nowe dane. 

10.   Zapis na nośniku nie jest archiwizowany. 

11.   Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego określone są w Regulaminie monitoringu 

wizyjnego. 

 

Rozdział 3. 

Organy Szkoły. 

 

§ 6. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) W Szkole nie działa Rada Szkoły a jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.  

§ 7. 1. Dyrektor Szkoły realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z organami  

Szkoły oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym. 

2.   Dyrektor Szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników, w szczególności  

        decyduje w sprawach: 

a)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  

pracownikom Szkoły, 

c)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

 odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników   Szkoły, 
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d)  dokonywania oceny pracy oraz dorobku zawodowego nauczyciela, 

e) przewodniczy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień        

nauczyciela kontraktowego; 

5) ponosi odpowiedzialność za działalność Szkoły.  

3.  Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie: 

1) obowiązujących przepisów prawa; 

2) pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Mysłowice. 

4.  Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, a także bezpiecznych 

i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jej siedzibą;  

2) opracowywanie na każdy rok szkolnego planu nadzoru pedagogicznego oraz przedstawianie 

go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

3) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej i Radzie 

Rodziców informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego; 

4)     opracowywanie rocznych planów pracy; 

5)     przygotowywanie projektów arkuszy organizacyjnych oraz aneksów; 

6)    ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) uczniów; 

7)     gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny; 

8)  przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz 

wstrzymanie, w przypadku niezgodności z prawem,  wykonania uchwał, o których mowa w art. 70 

ust. 1 u.p.o.; 

9)     wykonywanie w stosunku do pracowników Szkoły czynności z zakresu prawa pracy; 

10)   zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły; 

11) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami nadzorującymi 

i kontrolującymi pracę Szkoły; 

12)    prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły; 

13)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

14)  określenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowych warunków realizacji projektu 

edukacyjnego; 

15)    współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

16)  stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i innowacyjnej szkoły; 

17)    współpraca z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi 

i młodzieżą; 

18)  ustalenie, każdego roku w 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych:  

a)   w dni, w których w Szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki,  
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b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone  

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,  

c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub potrzebami społeczności 

lokalnej; 

19)   informowanie nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym 

dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. 18, 

w terminie do 30 września;  

20) zawiadamianie rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-

wychowawczych organizowanych w szkole w dniach wolnych od zajęć, o których mowa w pkt. 18; 

21)    zawieszanie zajęć na czas określony, za zgodą organu prowadzącego, jeżeli:  

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach     

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa,  

b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np.  klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne;  

22)    ustalenie terminu odpracowania zajęć, o których mowa w pkt. 21.  

5. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów zgodnie z odrębną  

procedurą. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego. 

6. Przepis ust. 5 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach 

uczeń ten, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej 

szkoły. 

7. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po 

wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań wychowawczych 

zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, Dyrektora, instytucje współpracujące 

ze Szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych. 

8. Przypadki , w których Dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły to 

w szczególności: 

1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie   przynoszą 

efektów; 

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez Szkołę różnorodne  

działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;  

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów; 

4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza poza 

ustalone normy społeczne; 

5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, wielokrotnie 

podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze zagrożeń dla zdrowia i życia; 

6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów Szkoły.   

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

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
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2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który: 

     1)     prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej; 

2) jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady. 

4. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin, w szczególności: 

1) zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

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

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora 

Szkoły, organu prowadzącego Szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 

2) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów   w obecności co 

najmniej połowy jej członków; 

3) uchwały Rady Pedagogicznej mają charakter aktu prawnego; 

4) posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

5. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej określa ustawa, a w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) określanie pod kierownictwem Dyrektora Szkoły warunków realizacji projektu edukacyjnego; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły. 

6. Kompetencje opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa, a w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

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

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

5) wniosek do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności 

w nauce u uczniów; 

6) ustalone przez Dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na dany rok 

szkolny; 

7) propozycję zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego; 

8) wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły; 

9) pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

10) kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze. 
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7.  Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu Szkoły albo jego zmian. 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 

lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

9. Rada Pedagogiczna ustala warunki przeprowadzania sprawdzianu kompetencji językowych  do klas 

dwujęzycznych. 

10. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

§ 9. 1. W Szkole działa Rada Rodziców. 

2. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do 

Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły.  

3. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa regulamin Rady 

Rodziców. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

5. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory  przeprowadza 

się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

6. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa, a w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego   

Szkoły  o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych    

zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi; 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora; 

6) opiniowanie ustalonych przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

na dany rok szkolny. 

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

Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach Szkoły. 

8.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców Szkoły.  

9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

o którym mowa w art. 26 przepisów Prawa oświatowego, program ten ustala Dyrektor Szkoły 

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora 
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Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

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

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

określa regulamin Rady Rodziców. 

11. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym Rady Rodziców. 

12. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym 

rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

§ 10. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem  Szkoły. 

5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 

6. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

8. Cele i założenia rady wolontariatu  to w szczególności:  

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej;  

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych,  

chorych, samotnych; 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.; 

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca 

dzieci itp.; 

9) promowanie życia bez uzależnień; 

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

9. W skład rady wolontariatu wchodzą ochotnicy z poszczególnych poziomów  oddziałów. 

10.Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji 

wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym. 

11. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie,   rodzice. 

12. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty  

 działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu Szkoły. 
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13.  Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy.  

14.  Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach  

 podsumowujących. 

15. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 

takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

7) prawo do opiniowania ustalonych przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych na dany rok szkolny. 

16. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego może zostać powołany Rzecznik Praw Ucznia, którego 

funkcję, zasady i zakres działania określa Regulamin Rzecznika Praw Ucznia. 

17.W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły. 

§ 11. 1. Dyrektor, zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji. 

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez: 

1) wymianę informacji; 

2) opiniowanie; 

3) wnioskowanie; 

4) podejmowanie wspólnych działań. 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach odbywa się poprzez: 

1) spotkania Dyrektora z przedstawicielami organów; 

2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów; 

3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy ogłoszeń; 

4)     środki technologii informatycznej. 

4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom oraz 

podnoszenie poziomu pracy Szkoły. 
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5. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor. W celu rozwiązywania zaistniałych 

konfliktów Dyrektor może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron. 

6. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, organ Szkoły może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie 

konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

§ 11a. 1. Tryb składania skarg i wniosków:  

1) skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca w ciągu 7 dni 

od daty zajścia, po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane;  

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

oddziału zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji;  

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

w sekretariacie Szkoły;  

4) skargi i wnioski anonimowe nie będą rozpatrywane.  

2. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków:  

1) rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia, w uzasadnionych przypadkach 

termin ten może być przedłużony o 30 dni, a nawet do dwóch miesięcy po uprzednim 

poinformowaniu osób zainteresowanych; 

2) Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym rozpatruje skargę;  

3) w przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę 

do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym 

pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia;  

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

podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 

dni; 

5) decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu 

o naruszenie praw ucznia jest ostateczna.  

3. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia:  

1)    skargi rozpatruje Dyrektor we współpracy z powołanym zespołem w skład, którego wchodzą:  

a) Dyrektor (Wicedyrektor);  

b) wychowawca klasy;  

c) pedagog;  

d) opiekun samorządu uczniowskiego;  

 2 )   Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi,   

podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 

dni;  

3) decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie dotyczącej podjętego rozstrzygnięcia w postępowaniu 

o naruszenie praw ucznia jest ostateczna. 

4. Szczegółowe procedury postępowania w przypadku składania skarg i wniosków regulują odrębne 

procedury.  
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Rozdział 4. 

Organizacja pracy Szkoły. 

 

§ 12. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, zaopiniowany przez statutowe organy 

nauczycielskich związków zawodowych, organ nadzoru pedagogicznego oraz zatwierdzony przez 

organ prowadzący. 

2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz przerw 

świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej  w drodze rozporządzenia. 

§ 13. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

3. Liczby uczniów w oddziałach określa Dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

4. Podziału na grupy dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor umożliwia wychowawcy 

prowadzenie oddziału przez cały etap edukacyjny: w klasach I-III i klasach IV-VIII. 

§ 14. 1. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie 

zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

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

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

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo-lekcyjnym. 

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, język obcy 

nowożytny, informatyka,  wychowanie fizyczne, etyka, religia i edukacja dla bezpieczeństwa mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych lub 

międzyklasowych. 

6.  Zajęcia w Szkole mogą być prowadzane również:  

1) w toku nauczania indywidualnego;  

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

3) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza Szkołą;  

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

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

Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania fizycznego ( 2 godz.);   
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5) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, 

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy 

szkoleniowo wypoczynkowe w okresie ferii letnich.  

7.  Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć. 

§ 15.1.    W Szkole organizowane jest nauczanie w oddziałach dwujęzycznych. 

2.  Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych  odrębnymi 

przepisami, a w szczególności:  

1) Szkoła posiada odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe;  

2) nauczanie prowadzone jest w dwóch językach: języku polskim oraz w języku angielskim, 

będącym drugim językiem nauczania.  

3.  W Szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

4.  W Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty na podstawie odrębnych przepisów.  

5.   Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 16. 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym 

i psychicznym w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę na jej terenie oraz poza nim. 

2. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez szkolnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do 

niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć. 

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów 

ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz 

z opiekunami. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie 

przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego przez Dyrektora harmonogramu. 

5. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w pomieszczeniach i obiektach sportowych. 

6. Skreślony. 

7. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący za niego zastępstwo. 

8. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły. 

§ 17. 1. W Szkole działa biblioteka szkolna z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. 

2. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób 

umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 

5.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. 
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6. Do zadań bibliotekarza należy w szczególności: 

1) opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni; 

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną, poprzez: 

a) odpowiednią organizację pomieszczeń warunkującą prawidłową pracę biblioteki: 

wypożyczalnia, czytelnia, Multimedialne Centrum Informacji,  

b)  dostosowanie czasu pracy biblioteki do potrzeb czytelników,  

c)  komputeryzację procesów bibliotecznych,  

d)  udostępnianie Multimedialnego Centrum Informacji,  

e) udostępnianie zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych w Multimedialnym Centrum 

Informacyjnym;  

4) prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego i tytułowego; 

5) prowadzenie ewidencji użytkowników; 

7)     rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

u nich nawyku czytania i uczenia się; 

8)       organizowanie konkursów czytelniczych; 

9)       podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

10)     przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas; 

11)     prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

12)     zakup i oprawa książek; 

13)     współpraca z uczniami, poprzez:  

a)   poradnictwo w wyborach czytelniczych,  

b)   pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,  

c)   pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, 

d)   współpracę z Samorządem Uczniowskim,  

e)   współpracę z klasowymi łącznikami bibliotecznymi; 

14)    współpraca z nauczycielami, poprzez:  

a) udział w realizacji zadań statutowych Szkoły przez dostarczanie źródeł i opracowań na lekcje 

i zajęcia, szkolenia itp.,  

b)  uzgadnianie z nauczycielami zakupu nowości,  

c)  informowanie o nowościach,  

d)  współudział w organizacji imprez szkolnych i konkursów,  

e)  pomoc nauczycielom doskonalącym się w zawodzie, 

f) współpraca z nauczycielami i rodzicami w zakresie wyposażenia uczniów w bezpłatne 

podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe według Regulaminu wypożyczania darmowych 

podręczników w Szkole; 

g) współudział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej oraz innych form edukacyjnych;  

15)   współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), poprzez:  

a)  informowanie o zbiorach i wydarzeniach bibliotecznych,  
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b)  udostępnianie zbiorów bibliotecznych,  

c)  szkolenia informacyjne dla rodziców,  

d) udostępnianie rodzicom do wglądu zbioru dokumentów szkolnych w wersji papierowej 

i elektronicznej;  

16)    współpraca z innymi bibliotekami.  

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który wyznacza   odpowiedzialnego 

za działalność biblioteki nauczyciela – bibliotekarza. 

§ 18. 1. W Szkole działa  świetlica. 

2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. 

3. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4.Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb, zorganizowanej 

opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności oraz 

udzielanie uczniom pomocy w nauce.    

5. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań.  

6. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do tygodniowego planu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych Szkoły i w miarę możliwości organizacyjnych do potrzeb rodziców.  

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin. 

8. W świetlicy przebywają uczniowie Szkoły:  

1) którzy muszą dłużej pozostać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców;  

2) którzy potrzebują wsparcia i pomocy dydaktycznej oraz wychowawczej;  

3) którzy nie uczęszczają na lekcje religii, wychowania do życia w rodzinie, są zwolnieni z lekcji 

wychowania fizycznego – w trakcie planowego odbywania się wymienionych zajęć;  

4) dojeżdżający do Szkoły;  

5) uczestniczący w stałych zajęciach organizowanych w świetlicy;  

6) w celu zapewnienia opieki podczas nagłej nieobecności nauczyciela;  

7) inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy. 

9. Nauczyciel świetlicy jest odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy wychowawczej 

i opiekuńczej oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

10. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i bezpośrednio nadzoruje nauczyciel wyznaczony 

przez Dyrektora.  

11.  Korzystanie z usług świetlicy szkolnej jest bezpłatne.  

12.  Rodzice mogą dokonać dobrowolnej wpłaty na rzecz świetlicy, która podlega rozliczeniu przez 

skarbnika Rady Rodziców Szkoły.  

13. Świetlica prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu uczniów. 

§ 19. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania 

prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła  organizuje stołówkę. 

2.  Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-06-2017&qplikid=1#_blank
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3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę. 

4.  Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat,   o których 

mowa w ust. 3: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

5.  Organ prowadzący Szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa   w ust. 4, 

Dyrektora Szkoły. 

§ 20. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z przyjętymi 

programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych. 

2. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych 

w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania 

zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści 

wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że 

treści wykraczające poza podstawę programową:  

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;  

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 

przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;  

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.   

3. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być 

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

warunki dydaktyczne i lokalowe Szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację Szkoły, warunki 

środowiskowe i społeczne uczniów.  

4.  Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.  

5. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we 

współpracy z innymi nauczycielami, opracowany przez innego autora (autorów) lub program 

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

Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza 

pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.  

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

"programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub 

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

nauczycieli.  

7.  Program nauczania zawiera :  

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;  

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego;  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-06-2017&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-06-2017&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-06-2017&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-06-2017&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-06-2017&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-06-2017&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-06-2017&qplikid=1#_blank
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3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy, w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich 

program będzie  realizowany;  

4) opis założonych osiągnięć ucznia;  

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.  

8.  Wniosek, o którym mowa w ust. 6 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku 

szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego 

roku szkolnego.  

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

pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez 

nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia 

wszystkie warunki opisane w ust. 7, Dyrektor szkoły 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 przedmiotowego funkcjonującego w Szkole.  

10. Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą 

programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.  

11.  Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.  

12. Program nauczania do użytku wewnętrznego w Szkole dopuszcza Dyrektor szkoły w terminie do 

31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6. Dopuszczone programy nauczania 

stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 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 np.1/ SP4/2017. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania na posiedzeniu Rady Pedagogicznej do dnia 1 września każdego roku.  

13. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują 

autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski 

przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego 

roku.  

14. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy 

programowej.  

15. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek 

zainteresowań dopuszcza Dyrektor Szkoły.  

16.  Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:  

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.  



21 

 

17. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika 

zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu 

obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny.  

§ 20a. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty Dyrektor Szkoły 

odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań szczegółowo określonych odrębnymi 

dokumentami.  

 

Rozdział 5. 

Nauczyciele i inni pracownicy. 

 

§ 21. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy. 

3. Liczbę pracowników oraz wymiar ich zatrudnienia ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez 

organ prowadzący arkusz organizacyjny. 

4. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Szkoły określa Dyrektor. 

§ 22. 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

5) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

6) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu; 

7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem w czasie 

zajęć przez nią organizowanych; 

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi w szczególności pomoc psychologiczno–

pedagogiczną i zdrowotną; 

9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie 

z potrzebami szkoły i w porozumieniu z Dyrektorem; 

10) troska o estetykę pomieszczeń; 

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów; 

12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów z uwzględnieniem 

prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności 
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z realizowanego programu nauczania i uzyskiwania informacji dotyczących danego ucznia, jego 

zachowania i postępów w nauce; 

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności systematyczne prowadzenie dziennika 

elektronicznego zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole 

Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach”; 

14) realizacja zaleceń Dyrektora i podmiotów kontrolnych; 

15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym 

lub rekreacyjno-sportowym; 

17) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w Szkole oraz przepisów 

BHP i ppoż. oraz obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących 

wykonywanej pracy; 

18) realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności 

Szkoły; 

19) prowadzenie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania uczniów;  

20) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w Szkole;  

21) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny 

pracy;  

22) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez Szkołę;  

23) znajomość aktualnych przepisów prawa dotyczących oświaty;  

24) zgłaszanie Dyrektorowi usterek w pomieszczeniach przydzielonych mu pod opiekę;  

25) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach o zwiększonym ryzyku 

wypadkowości;  

26) używanie tylko całkowicie sprawnego sprzętu na zajęciach wychowania fizycznego;  

27) pełnienie dyżurów w czasie przerw między lekcjami zgodnie z opracowanym  

 harmonogramem;  

28) reagowanie na każdy przejaw agresji lub inne zachowanie czy sytuacje zagrażające  

bezpieczeństwu uczniów;  

29) dbałość o poprawność językową uczniów; 

30) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;  

31) odwoływanie się do zasobów biblioteki szkolnej i współpraca z nauczycielami bibliotekarzami 

w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji;  

32) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szczególności:  

a)  prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów,  

b)  zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy,  
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c) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału, celem omawiania spraw 

związanych z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy  psychologiczno – 

pedagogicznej jego wychowankom,  

d) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  

33)  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia,  

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia,  

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej – na podstawie tej opinii,  

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wyżej wymienionych, który objęty jest pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;  

34) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia 

oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;  

35) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej;  

36) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;  

37) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru 

motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej 

zawierającej 4 elementy:  

a)  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,  

b)  wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby 

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,  

c)  przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,  

d)  wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;  

38)   uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi;  

39)   udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu.  

2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów i utrzymuje kontakt z ich 

rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączenia ich w działalność Szkoły. 

3. W szkole zatrudniony jest nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, którego działania 

obejmują: 
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1) wspólnie z innymi nauczycielami wspomaganie procesu edukacyjnego oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć, określonych 

w Indywidualnym Programie Edukacyjno Terapeutycznym;  

2) wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzenie pracy wychowawczej  

z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

3) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w 

zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli 

i specjalistów;  

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom  

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, pomaganie w doborze form i metod 

pracy z posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

4. Do obowiązków nauczyciela współorganizujący proces kształcenia  należy:  

1) zapoznanie się z dokumentacją ucznia; 

2) analizowanie i gromadzenie/uzupełnianie dokumentacji ucznia posiadającego orzeczenie 

 o potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) diagnozowanie, we współpracy z pedagogiem, potrzeb i oceniania możliwości edukacyjnych, 

społecznych i psychofizycznych ucznia; 

4) prowadzenie działań zmierzających do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczności szkolnej. 

5) prowadzenie współpracy z wychowawcą klasy i wspieranie go w działaniach wychowawczych;  

6) prowadzenie współpracy z rodzicami w czasie roku szkolnego wg potrzeb; systematyczne 

informowanie rodziców o postępach i wynikach w nauce oraz zachowaniu ucznia; 

7) uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami ucznia oraz z   uczniem na początku każdego roku 

szkolnego (we wrześniu) w celu umożliwienia wzajemnego poznania się i ustalenia zakresu 

wspomagania; 

8) uczestniczenie w spotkaniach z nauczycielem przedmiotu, celem ustalania zakresu wsparcia, 

strategii przebiegu lekcji;  

9) dostosowanie metod, formy i środków dydaktycznych sprzyjających aktywności ucznia  

i opanowaniu materiału w miarę jego możliwości; 

10) aktywizowanie i motywowanie ucznia do pracy na lekcji; 

11) wspieranie ucznia w sytuacji trudności w komunikacji z nauczycielami, pracownikami szkoły i 

rówieśnikami;  

12) udzielanie  pomocy uczniowi w sytuacji niepełnosprawności fizycznej, w zależności od potrzeb 

ucznia i zaleceń zawartych w orzeczeniu; 

13) sporządzanie notatek o pracy z uczniem i gromadzenie dokumentacji ucznia celem 

modyfikowania i doskonalenia pracy nauczyciela wspomagającego;  

14) zgłaszanie wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i pracującemu z uczniem innemu 

specjaliście trudności w pracy z uczniem w celu znalezienia optymalnej dla niego metody 

wspomagania; 
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15)  prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem mającej na celu uzupełnianie wiadomości  

i umiejętności z lekcji; 

16)  udział w spotkaniach zespołu w celu diagnozowania ucznia, jego postępów oraz opracowania 

lub ewaluacji Indywidualnego Programu Edukacyjno–Terapeutycznego oraz 

Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.  

§ 23. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na 

wniosek zespołu. 

4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym na 

dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły. 

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy, w szczególności: 

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

2) stymulowanie rozwoju uczniów; 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

§ 24. 1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom.  

2. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą Zespół Wspierający, który 

rozpoznaje problemy ucznia.  

3.  Do zadań specjalistów tworzących Zespół Wspierający należy:  

1)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów, w tym:  

a)  rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,  

b) rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się – w przypadku 

uczniów klas I – III, z wyłączeniem uczniów niepełnosprawnych,  

c)  rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień;  

3) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

odpowiednio do dokonanego rozpoznania;  

4) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności 

prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć, 

stosownie do potrzeb, oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;  

5) wyrażanie opinii w sprawie dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty;  

6) planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego i sposobu ich realizacji 

w Szkole;  
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7) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla 

uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z tym, że w przypadku:  

a) uczniów niedostosowanych społecznie program ponadto zawiera działania o charakterze 

resocjalizacyjnym,  

b) uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym program ponadto zawiera działania 

o charakterze socjoterapeutycznym;  

8) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów 

wychowawczych;  

9) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–

pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;  

10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;  

11) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;  

12) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej; 

4.  Koordynatorem Zespołów Wspierających jest pedagog szkolny.  

5.  Do zadań koordynatora należy:   

1) ustalanie terminów spotkań Zespołu Wspierającego;  

2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: Dyrektora Szkoły i wszystkich członków;  

3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;  

4) nawiązywanie kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

6. O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje rodziców. 

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

w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".  

2. Obowiązkiem wychowawcy jest poznanie możliwości i uzdolnień oraz środowiska domowego 

powierzonych jego opiece uczniów oraz wykorzystanie tej wiedzy w pracy wychowawczej.  

3. Wychowawca, kierując pracą wychowawczą w podległym mu oddziale, współpracuje 

z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz Dyrektorem Szkoły. 

4. Wychowawca odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej. 

5. Zadaniem wychowawcy jest ciągła troska o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, 

a w szczególności:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;  

2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;  

3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;  

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;  

5) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

6.   Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 winien w szczególności:  
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1) rozpoznać warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

2) rozpoznawać i diagnozować możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby 

rozwojowe wychowanków;  

3) wnioskować o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;  

4) brać udział w pracach Zespołu Wspierającego;  

5) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy dla danego oddziału 

uwzględniając wychowanie prorodzinne oraz założenia Szkolnego Programu Profilaktyczno-

Wychowawczego; 

6) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami uczącymi w jego oddziale 

w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;  

7) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;  

8) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Mysłowicach;  

9) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;  

10) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

11) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się i wyboru zawodu;  

12) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 

godności drugiego człowieka;  

13) udzielać rodzicom bieżących informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów;  

14) powiadamiać rodziców i uczniów o przewidywanym śródrocznym i rocznym stopniu 

niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu - roku szkolnego;  

15) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla 

niego ocenach śródrocznych i rocznych;  

16) organizować spotkania z rodzicami na temat wyników klasyfikacji uczniów;  

17) zapobiegać nieuzasadnionej nieobecności uczniów w Szkole;  

18) informować uczniów i ich rodziców o nagannej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;  

19) prowadzić Dziennik Elektroniczny zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania dziennika 

elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha 

Korfantego w Mysłowicach”;  

20) Skreślony. 

7.  W zakresie organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do 

obowiązków wychowawcy należy w szczególności:  

1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – 

pedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą postępowania z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności / zdolności uczniów;  

3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczniów;  

4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; 



28 

 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie;  

6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

wszczęcie postępowania zgodnie z procedurą postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi;  

7) poinformowanie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;  

8) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;  

9) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i postępach ucznia;  

10) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;  

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 

wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania 

ewaluacji;  

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej;  

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów 

ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.  

8.  Wychowawca dostosowuje formy swoich działań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 

środowiskowych Szkoły. 

9.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca, o ile to możliwe, 

opiekuje się oddziałem w czasie całego etapu edukacyjnego.  

10.  Zmiana nauczyciela - wychowawcy może nastąpić w przypadku:  

1) urlopu nauczyciela lub długotrwałej choroby;  

2) zmiany miejsca zatrudnienia bądź zwolnienia z pracy;  

3) na umotywowany wniosek uczniów lub rodziców;  

4) w innych sytuacjach, jeżeli taka zmiana jest podyktowana dobrem uczniów bądź wynika 

z organizacji pracy Szkoły. 

§ 26. 1. W celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły zatrudnia się pracowników administracji 

i obsługi. 

2. Do ogólnego zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy: 

1) znajomość przepisów obowiązujących w Szkole, przepisów BHP i ppoż. oraz obowiązków 

wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy; 

2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz 

poleceń i wymagań stawianych przez Dyrektora; 

3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań; 

4) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie 

w środowisku pracy; 

5) wnikliwe, bezstronne i uprzejme obsługiwanie interesantów; 

6) podnoszenie kwalifikacji; 
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7) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do Szkoły zwłaszcza w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa; 

8) usuwanie drobnych usterek w pomieszczeniach przydzielonych im pod opiekę względnie 

zgłaszanie Dyrektorowi ich występowanie;  

9) używanie tylko całkowicie sprawnego sprzętu;  

10) dbanie o powierzony sprzęt;  

11) punktualne rozpoczynanie i kończenie pracy;  

12) wykonywanie pracy zgodnej z indywidualnym zakresem obowiązków;  

13) niezwłoczne informowanie o niewłaściwych zachowaniach uczniów pracownikowi 

pedagogicznemu;  

14) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów 

w czasie dyżurów;  

15) udzielanie pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.  

§ 27. 1.  W Szkole istnieje stanowisko wicedyrektora.  

2. Wicedyrektora powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego.  

3.  Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:  

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;   

2) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności;  

3) wykonywanie innych zadań na polecenie Dyrektora Szkoły. 

 

Rozdział 6. 

Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 28. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz 

określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywa się poprzez indywidualne 

konsultacje, zebrania klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania Rady Rodziców. 

3.  Dyrektor na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań 

z rodzicami w danym roku szkolnym.  

4.  Wychowawcy klas, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki, nauczyciele 

przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych uczniów.  

5. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez Szkołę oraz informują o możliwościach 

uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

6. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki 

i profilaktyki poprzez: 
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1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów oraz 

dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami; 

2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, Dyrektorem i pedagogiem szkolnym 

zgodnie z harmonogramem indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego;  

3)  kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów oraz 

dziennika elektronicznego; 

4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat 

metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania 

i profilaktyki; 

5)  tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy   Szkoły; 

6)  udział rodziców w imprezach organizowanych przez Szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki 

oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości; 

7)  współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów pracy 

Szkoły; 

8) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie 

wpływać na pracę Szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

Szkoły i planów pracy w danym oddziale; 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

3)  uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga szkolnego w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4)   składania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków dotyczących działalności 

Szkoły; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu 

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców. 

8. Rodzice  dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1)    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

2)    zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3)    skreślony; 

4)   zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza Szkołą właściwych   warunków 

nauki zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5)    skreślony; 

6)    skreślony; 

7)    skreślony; 

8)    skreślony; 

9)    skreślony; 

10)  skreślony; 

11)  skreślony; 

12)  skreślony; 
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13)   przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub 

nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia; 

14)    skreślony; 

15)    skreślony. 

9. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio 

kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli 

mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a w następnie Dyrektor. 

 

Rozdział 7. 

Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 29. 1. Uczeń ma prawo, w szczególności do: 

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych oraz do 

indywidualnego toku i programu nauczania; 

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 

w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania; 

3) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny; 

4) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac domowych 

zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej; 

5) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień 

i odpowiedzi; 

6) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego; 

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

10) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach; 

11) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr innych 

osób; 

12) swobodnego rozwoju swojej osobowości; 

13) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego; 

14) pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

15) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz 

uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

16) poszanowania przekonań religijnych; 

17) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej; 

18) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami 

patologii społecznej;  

19) dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na 

zasadach określonych w regulaminie udostępniania bezpłatnych podręczników; 
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20) znajomości wszystkich szkolnych aktów prawnych dotyczących uczniów; 

21) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, 

a także podczas przerw między zajęciami; 

22) korzystania z Dziennika Elektronicznego zgodnie z „Regulaminem funkcjonowania dziennika 

elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wojciecha 

Korfantego w Mysłowicach”; 

23) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich 

naruszenia; 

24) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw. 

2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora, a  w razie potrzeby do organu 

prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. W każdym przypadku takiego zgłoszenia 

uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą 

przyjęte w danej sprawie stanowisko Szkoły lub wyżej wymienionych organów. 

3. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza: 

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy; 

2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę, nie zakłócanie swoim 

zachowaniem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności; 

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć; 

5) dostarczanie usprawiedliwień w formie pisemnej w terminie do tygodnia od czasu powrotu 

ucznia do szkoły po czasowej nieobecności, dopuszcza się usprawiedliwienie ustne lub drogą 

elektroniczną przez rodzica nieobecności na zajęciach edukacyjnych w wyżej wymienionym 

terminie;  

6)  dostarczanie zwolnienia napisanego przez rodzica (opiekuna prawnego),  jeśli zachodzi 

konieczność zwolnienia ucznia z części zajęć lekcyjnych, dopuszcza się bezpośrednie zwolnienie 

lub drogą elektroniczną ucznia przez rodzica; 

7) dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji; 

8) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego; 

9) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego; 

10) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom, pracownikom 

Szkoły; 

11) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek; 

12) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz 

ustaleń Samorządu Uczniowskiego; 

13) noszenie stroju obowiązującego w Szkole, zgodnie z przyjętym regulaminem; 

14) przestrzeganie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas trwania lekcji; 

15) za wszelkie urządzenia elektroniczne przynoszone do Szkoły, Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności; 
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16) skreślony; 

17) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich 

rozpoczęciem oraz w czasie przerw; 

18) podczas przerw nie opuszczać terenu Szkoły, a swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożenia 

dla innych uczniów i umożliwić im wypoczynek; 

19) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających; 

20) nie posiadać, nie rozprowadzać i nie namawiać do picia alkoholu, palenia papierosów 

i zażywania środków odurzających; 

21) skreślony. 

§ 29a. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie 

Szkoły:  

1. Uczeń przynosi do Szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne na 

odpowiedzialność swoją i rodziców. 

2. W czasie lekcji i innych zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych.  

3. Zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy telefon lub inne urządzenie elektroniczne wykorzystywane 

jest w toku lekcji i innych zajęć za zgodą nauczyciela.  

4. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat 

telefoniczny lub inne urządzenie elektroniczne. Uczeń może zostać zwolniony z tego obowiązku przez 

wychowawcę w związku  ze stanem zdrowia lub  ważną sytuacją losową. 

5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej 

i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji i innych zajęć konieczne jest poinformowanie 

nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

6. Nagrany materiał może zostać wykorzystany wyłącznie do osobistego użytku ucznia np. celem 

powtórzenia wiadomości, uzupełnienia notatek. Upublicznienie nagrań i fotografii skutkuje 

odpowiedzialnością prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma 

obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może 

skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły.  

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

odnotowuje ten fakt w Dzienniku Elektronicznym. 

§ 30. 1. Uczeń może być nagradzany lub karany. 

2. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia. 

3. W Szkole nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie 

lub zastosowanej wobec ucznia karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca danego ucznia. 

5. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Dyrektora: 

1)    od upomnienia/nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany lub jego rodzic 

może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego 
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upomnienia/nagany: 

     a)  odwołanie składa się w sekretariacie Szkoły, 

     b)  Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia   

     odwołania, 

2)     od nagany Dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie upomniany lub jego rodzic może odwołać 

się do Rady Pedagogicznej Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi nagany: 

     a)  Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia  

     odwołania, 

     b) uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły w tej kwestii jest ostateczna. 

6. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w Statucie, niezależnie od nałożonej kary, może 

być zobowiązany przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do: 

1) skreślony; 

2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej; 

3) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, Szkoły lub społeczności 

lokalnej. 

7. Rozstrzygnięcie Dyrektora w sprawie jest  ostateczne. 

8. Ucznia można nagrodzić za: 

1) rzetelną naukę; 

2) pracę na rzecz Szkoły; 

3) wybitne osiągnięcia w nauce; 

4) wzorowe zachowanie i postawę; 

5) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach, zawodach 

sportowych itp.; 

6) odwagę godną naśladowania; 

7) przeciwstawianiu się złu; 

8) udzielaniu pomocy innym osobom; 

9) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków; 

10) wzorową (100%) frekwencję podczas zajęć edukacyjnych; 

11) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej. 

9. Określa się następujące formy nagród dla uczniów: 

1) pochwała od wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskich w obecności całej klasy; 

2) pochwała od Dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej; 

3) list pochwalny od wychowawcy lub Dyrektora; 

4) dyplom; 

5) nagroda rzeczowa; 

6) wpis na stronie internetowej Szkoły. 

§ 31. 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu ustala się następujące kary dla ucznia: 

1) upomnienie/naganę wychowawcy lub innego nauczyciela; 
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2) upomnienie/naganę Dyrektora; 

3) pozbawienie pełnionych w klasie funkcji; 

4) obniżenie oceny z zachowania; 

5) przeniesienie do równoległej klasy w Szkole; 

6) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia; 

7) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez i wycieczek 

programowych. 

2. Za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany przeniesieniem do innej 

szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych. Zastosowanie tej kary następuje 

w przypadkach, gdy: 

1) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa; 

2) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył w zajęciach 

organizowanych przez Szkołę; 

3) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz uniemożliwia 

realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych szkoły. 

 

Rozdział 8. 

Zasady oceniania. 

 

§ 32. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

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

standardów edukacyjnych, a także wymagań wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu 

oceny. 

§ 33. 1. W szczegółowych zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ocenianiu 

podlegają: 

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

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

etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.  

4. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy. 

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

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
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§ 34. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie; 

a)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu poprzez przekazanie 

uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c)  dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce,  

 zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów); 

2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3)   ocenianie bieżące; 

4)   ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych;  

5)   ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

6)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych; 

7)   ustalanie rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

8)   ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i  

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

9)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

ucznia w nauce; 

10) ustalenie  podziału roku szkolnego na dwa okresy:  

a) I okres z klasyfikacją śródroczną – drugiego piątku stycznia włącznie. W sytuacjach 

szczególnych spowodowanych czynnikami niezależnymi od szkoły I okres z klasyfikacją 

śródroczną może zostać wydłużony przez Radę Pedagogiczną, z co najmniej miesięcznym 

wyprzedzeniem,  

b) II okres z klasyfikacją roczną, 

c) ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego okresu; 

11) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz egzaminu ósmoklasisty. 

§ 35. 1. Założenia szkolnego systemu oceniania: 

1) ocenianie jest podstawową formą gromadzenia informacji o postępach ucznia; 

2) ocenianie jest integralną częścią procesu dydaktycznego, wspiera i wzmacnia proces 

nauczania; 



37 

 

3) najważniejszą osobą oceniającą ucznia jest nauczyciel; 

4) uczeń jest uczestnikiem procesu oceniania; 

5) szkolne zasady oceniania są zgodne z podstawami programowymi, standardami osiągnięć 

i wymagań oraz programem Szkoły; 

6) wnioski wynikające z oceniania muszą być uwzględnione przy planowaniu następnych etapów 

nauczania; 

7) szkolne zasady oceniania wyznaczają normy, system wartości dla przedmiotowych zasad 

oceniania. 

§ 36. 1. Skreślony. 

2. Skreślony. 

3. Ocena bieżąca osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach IV – VIII w wewnątrzszkolnym 

ocenianiu przyjmuje sześciostopniową skalę ocen: 

stopień celujący – 6 

stopień bardzo dobry – 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3 

stopień dopuszczający – 2 

stopień niedostateczny – 1 

4. Nie dopuszcza się stosowania (+) i (-) przy śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych.   

5. Dopuszcza się stosowanie (+) przy ocenach cząstkowych.  

6. Warunkiem uzyskania poszczególnych ocen cząstkowych, semestralnych i rocznych przez ucznia, 

jest wykazanie się umiejętnościami na poziomie zgodnym z normami ujętymi w wymaganiach 

edukacyjnych, formach i zasadach oceniania ustalonych dla poszczególnych przedmiotów nauczania. 

7. Wymagania edukacyjne, formy i zasady oceniania są formułowane do każdych zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych, dla każdego poziomu edukacyjnego przez nauczyciela lub zespół 

nauczycieli przedmiotu w oparciu o wybrany program nauczania, a ponadto dostosowane są do 

obowiązującej podstawy programowej i wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

8. Informacje o wymaganiach edukacyjnych, formach i zasadach oceniania ustalonych 

z poszczególnych przedmiotów nauczania: 

1)  znajdują się u Dyrektora Szkoły; 

2)  są przedstawiane przez nauczyciela przedmiotu uczniom i przez wychowawcę ich rodzicom  na 

początku każdego roku szkolnego; 

3)  znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

§ 37. 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny są ocenami opisowymi. 

2. Począwszy od klasy IV przy ustalaniu śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych obowiązuje 

system polegający na obliczaniu „średniej ważonej” z ocen cząstkowych. 

3.  Nadawanie wagi ocenom następuje na podstawie wymagań edukacyjnych, form i zasad oceniania 

ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 
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4.  Każdej ocenie cząstkowej może być nadana waga 1,2 lub 3.  

5.  W klasach I-III  ocenianie bieżące  ucznia z zajęć edukacyjnych ustala się według następujących 

poziomów, którym odpowiada ocena cyfrowa : 

wspaniale - 6   

bardzo dobrze - 5  

dobrze - 4  

dostatecznie - 3  

słabo - 2  

bardzo słabo - 1   

5a. W klasach I- III przy ocenie bieżącej nauczyciel może dopisać komentarz. 

6. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących: 

1) w klasach I-III 

a) edukacja polonistyczna – 5 ocen obejmujących czytanie - oprócz I semestru w pierwszej 

klasie -  pisanie, mówienie, kształcenie językowe, 

b) edukacja matematyczna  – 4 oceny obejmujące  posługiwanie się liczbami, czytanie tekstów 

matematycznych, stosowanie matematyki w sytuacjach życiowych, 

c) edukacja przyrodnicza – 3 oceny  obejmujące wiadomości i umiejętności z zakresu 

rozumienia środowiska przyrodniczego, 

d) edukacja społeczna – 2 oceny obejmujące orientację w czasie historycznym i rozumienie 

środowiska społecznego,  

e) edukacja  plastyczna: – 3 oceny z zakresu  działalności  ekspresji twórczej, 

f) edukacja techniczna – 2 oceny obejmujące  organizację pracy oraz  stosowanie narzędzi, 

g) edukacja informatyczna – 2 oceny obejmujące  posługiwanie się komputerem, bezpieczne 

korzystanie z komputera,  

h) edukacja muzyczna – 2 oceny obejmujące śpiew i słuchanie muzyki, 

i) wychowanie fizyczne – 3 oceny  sprawność motoryczną, utrzymanie higieny osobistej i 

zdrowia, 

j) edukacja językowa – 3 oceny obejmujące kształcenie językowe, podstawy komunikacji, 

słownictwo i kultura krajów anglojęzycznych. 

1a)  W przypadku  prac pisemnych ocenianych punktowo  przyjmuje się jednolity, procentowy 

sposób przeliczania punktów na oceny: 

0 – 30% -  bardzo słabo  1 

 31 – 50% -  słabo 2 

51 – 70%   -  dostatecznie 3 

 71 – 85%  -  dobrze 4 

 86 – 99%   - bardzo dobrze 5 

 100%     -  wspaniale  6. 

2)     w klasach IV-VIII 
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Tygodniowa ilość godzin 

dydaktycznych zajęć edukacyjnych 

Minimalna liczba ocen bieżących 

w klasach IV- VIII 

Minimalna ilość 

sprawdzianów kartkówek 

                           1                            3 1 1 

                           2                            4 1 1 

                           3 i więcej                            5 2 1 

 

3) w przypadku przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne i informatyka 

minimalna ilość ocen ze sprawdzianów i kartkówek nie jest wymagana. 

7. Uczeń może otrzymać dodatkowo ocenę wagi  3 za szczególne osiągnięcia w konkursach na etapie 

rejonowym,  wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. 

8.  O śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej decyduje średnia ważona z ocen cząstkowych otrzymanych 

w ciągu semestru w sposób określony w tabeli: 

Celujący  5,55 i więcej          

Bardzo dobry 4,55 – 5,29 

Dobry 3,55 – 4,54 

Dostateczny 2,55 – 3,54 

Dopuszczający 1,55 – 2,54 

Niedostateczny 1,54 i mniej 

 

9.  Nie ma możliwości odwołania się od oceny śródrocznej. 

10.  Warunkiem pozytywnej klasyfikacji jest uzyskanie na każdy semestr średniej minimum 1,55.  

11.  Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub kilku 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych musi przystąpić do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z  tych 

zajęć za semestr pierwszy danej klasy nie później niż do 15 marca. 

12.  Jeżeli uczeń nie zaliczy sprawdzianu za I semestr , a w drugim semestrze otrzyma średnią 1,55,  

nauczyciel może zezwolić na przedłużenie tego terminu. 

13. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 11 przygotowuje i przeprowadza nauczyciel  przedmiotu, 

z  którego uczeń nie uzyskał wymaganej średniej.  

14. Sprawdzian obejmuje tylko podstawowy zakres wiedzy i umiejętności określony  na podstawie 

wymagań edukacyjnych, form i zasad oceniania na poszczególnych przedmiotach nauczania.   

15. Terminy sprawdzianów, o których mowa w ust. 11 są uzgadniane przez nauczyciela   przedmiotu 

z uczniem i jego rodzicami. 

16. O zaliczeniu sprawdzianu decyduje nauczyciel przedmiotu na podstawie wyniku sprawdzianu:  

1) pozytywny wynik sprawdzianu jest równoznaczny z otrzymaniem przez ucznia jako śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej  oceny dopuszczającej ustalonej na podstawie średniej 1,6  co jest 
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dokumentowane w dzienniku elektronicznym w formie komentarza do oceny semestralnej z danego 

przedmiotu notatką na stronie oceniania z danego przedmiotu: „Uczeń ............ przystąpił w dniu 

......... do sprawdzianu obejmującego zakres wiedzy i umiejętności na ocenę dopuszczającą, uzyskał 

wynik pozytywny, otrzymuje za semestr pierwszy ocenę dopuszczającą ustaloną na podstawie 

średniej 1,6”; 

2) negatywny wynik sprawdzianu lub nie przystąpienie ucznia do sprawdzianu skutkuje 

pozostawieniem niedostatecznej śródrocznej oceny ustalonej wg odpowiedniej średniej, co jest 

dokumentowane w dzienniku elektronicznym w formie komentarza do oceny semestralnej z danego 

przedmiotu  notatką na stronie oceniania z danego przedmiotu: „Uczeń ............nie  przystąpił w dniu 

......... do sprawdzianu obejmującego zakres wiedzy i umiejętności na ocenę dopuszczającą.” lub , 

„Uczeń ............  przystąpił w dniu ......... do sprawdzianu obejmującego zakres wiedzy i umiejętności 

na ocenę dopuszczającą, uzyskał wynik negatywny.”. 

§ 38. 1.  W klasyfikacji końcowej klas I - III obowiązuje ocena opisowa, która uwzględnia efekty 

dydaktyczne i wychowawcze ucznia, ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych i jedną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Począwszy od klasy IV roczna ocena klasyfikacyjna jest określona na podstawie średniej 

arytmetycznej średnich ważonych za każdy semestr i ustalana w sposób podany w tabeli 

zamieszczonej w § 37 ust. 8. 

3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) jeżeli spełniony jest warunek, że obliczona średnia, według której ustalana jest przewidywana 

ocena klasyfikacyjna jest niższa nie więcej niż 0,1 od średniej przewidywanej na ocenę wyższą 

o jeden stopień;  

2) nauczyciel zajęć, których dotyczy podwyższenie oceny wyraża zgodę na poprawienie przez 

ucznia oceny; 

3) uczeń pisze test sprawdzający z przedmiotu obejmujący całoroczny zakres wiedzy 

i umiejętności przewidywany na ocenę, o którą uczeń się ubiega; 

4) jeśli uczeń ubiega się o podwyższenie oceny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych, 

informatyki i wychowania fizycznego test sprawdzający ma mieć formę zadań praktycznych; 

5) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych ustala ocenę wyższą o jeden stopień od przewidywanej, 

jeżeli uczeń wykonał test sprawdzający przynajmniej w 75%; 

6) do testu sprawdzającego nie może przystąpić uczeń, który: 

a) wagaruje, 

b) swoim niewłaściwym zachowaniem utrudnia prowadzenie lekcji, 

c) unika pisania sprawdzianów, notorycznie pisze je w późniejszym terminie, 

d) notorycznie nie odrabia prac domowych, 

e) nie wykorzystuje możliwości poprawy sprawdzianów. 
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§ 39. 1.  W stosunku do uczniów jednego poziomu stosuje się te same formy sprawdzania wiedzy, taki 

sam ich zakres, taką samą minimalną liczbę i identyczny sposób oceniania.  

2.  W przypadku, gdy tego samego przedmiotu w oddziałach jednego poziomu uczy kilku nauczycieli, 

opracowują oni wspólny zakres wymagań edukacyjnych, form i zasad oceniania. 

3. Dopuszcza się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów oraz ogólne zasady 

ich stosowania według tabeli: 

Lp. FORMA 

SPRAWDZANIA 

OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA FORMY SPRAWDZANIA 

1 Odpowiedź ustna Uczeń może być pytany: 

-  na lekcji najwyżej z trzech ostatnich tematów, 

-  w trakcie zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej, 

-  z materiału omówionego na bieżącej lekcji.  

Nauczyciel ma obowiązek podać uzasadnienie oceny ustnej odpowiedzi 

ucznia.  

2 Formy pisemne A) Sprawdziany, wypracowania, testy, badania wyników nauczania i inne 

pisemne formy sprawdzające, mające na celu sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności ucznia w zakresie zrealizowanej i utrwalonej części materiału 

objętego podstawą programową przedmiotu: 

-  uczeń ma prawo i obowiązek znać szczegółowy zakres materiału objętego 

sprawdzaniem, 

-  nauczyciel informuje uczniów na początku roku szkolnego o liczbie 

przewidywanych i  sprawdzianów, 

-  szczegółowy termin nauczyciel ma obowiązek podać uczniom co najmniej 1 

tydzień przed planowanym przeprowadzeniem sprawdzianu i odnotować 

termin w dzienniku,     

-  liczba sprawdzianów w semestrze jest zależna od ilości godzin przedmiotu 

w tygodniu: 

    1 – 2 godzin tygodniowo, to 1 – 3 sprawdzianów 

    3 – 5 godzin tygodniowo, to 2 – 4 sprawdziany, 

- oceny z zapowiedzianych form pisemnych są ocenami obowiązkowymi 

i koniecznymi, 

-  w tygodniu dopuszcza się dla danej klasy 3 sprawdziany, w jednym dniu 

może odbywać się tylko 1 sprawdzian, 

-  sprawdzian musi być sprawdzony i oceniony  w terminie do 2 tygodni od dnia 

przeprowadzenia. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych 

w sytuacjach losowych  o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach 

świąt, ferii, 

- zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych 

powodów przekładane,  



42 

 

-  wyniki sprawdzianu powinny być omówione na lekcji,  

-  przyjmuje się jednolity, procentowy sposób oceniania form pisemnych: 

          0 – 30%    -  ocena niedostateczna 

        31 – 50%    -  ocena dopuszczająca  

        51 – 70%    -  ocena dostateczna 

        71 – 85%    -  ocena dobra 

        86 – 99%    - ocena bardzo dobra 

              100%    - ocena celująca. 

B)  Krótkie formy pisemne (kartkówki) sprawdzające wiedzę i przygotowanie 

ucznia maksymalnie z trzech ostatnich tematów: 

-  mogą być stosowane w dowolnym terminie, 

-  mogą być przeprowadzane bez uprzedzenia uczniów, 

-  nie powinny trwać dłużej niż 15 minut. 

Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi 

i rodzicowi na jego prośbę lub gdy nauczyciel przedmiotu lub wychowawca 

uzna to za stosowne. Rodzic może otrzymać kopię  sprawdzonej i ocenionej 

pracy. 

C)  Sprawdzian z lektur: sprawdzian ze znajomości treści lektury przed jej 

omówieniem, 

3 Skreślony  

4 Zadania praktyczne Prace, zadania lub ćwiczenia praktyczne, czytanie/słuchanie ze zrozumieniem 

mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Oceniając prace uczniów 

należy wziąć pod uwagę: 

- przede wszystkim wysiłek jaki uczeń włożył w wykonanie zadania 

praktycznego oraz zgodność z tematem lub poleceniem, 

- umiejętność poszukiwania i porządkowania informacji, 

- staranność i estetykę wykonania, 

- pomysłowość i oryginalność prezentacji. 

5 Prace domowe Zadaną pracę domową ucznia nauczyciel sprawdza ilościowo lub jakościowo. 

Nie każda praca domowa ucznia musi być oceniona. Sposób sprawdzania 

i oceniania prac domowych regulują wymagania i formy oceniania  

z poszczególnych przedmiotów nauczania. 

6 Aktywność uczniów  Oceniając aktywność nauczyciel ma obowiązek uwzględnić: 

- przygotowanie ucznia do lekcji, 

- zainteresowanie tematem, 

- udział w lekcji, 

- kreatywność na lekcji. 

Przy ocenie aktywności ucznia powinien również być brany pod uwagę jego 
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udział w zawodach, konkursach, turniejach, inscenizacjach itp. związanych 

z przedmiotem lub wykonywanie dobrowolnych prac nadobowiązkowych. 

7 Projekt  lub prezentacja Projekt, prezentacja, referat lub praca długoterminowa mogą być wykonywane 

indywidualnie lub zespołowo. Oceniając prace uczniów należy wziąć pod 

uwagę: 

- przede wszystkim wysiłek jaki uczeń włożył w wykonaniem projektu lub 

prezentacji oraz zgodność z tematem lub poleceniem, 

- umiejętność poszukiwania i porządkowania informacji, 

- staranność i estetykę wykonania, 

- pomysłowość i oryginalność projektu  prezentacji, 

- poprawność językową. 

8 Ćwiczenia online na 

platformach 

edukacyjnych 

Obowiązują bez względu na system prowadzonej nauki ( stacjonarny, zdalny, 

hybrydowy) w wymiarze ustalonym przez nauczyciela z zastosowaniem 

obowiązującej w szkole skali ocen.  

 

4. Skreślony. 

5. Okres na zaliczenie zaległych sprawdzianów i karkówek nie może być krótszy niż trzy dni od 

podjęcia obowiązków ucznia po nieobecności, ale nie dłuższy niż dwa tygodnie, chyba, że uczeń 

wnosi o przyspieszenie terminu poprzez pisemny wniosek rodzica lub informacje rodzica wysłaną 

w dzienniku elektronicznym.  

6.  Jeżeli uczeń nie zaliczy w przysługującym mu okresie sprawdzianu lub kartkówki, nauczyciel ma 

prawo do sprawdzenia niezaliczonej przez ucznia partii materiału w wybranym przez siebie terminie 

lub ustalić w uzasadnionych przypadkach termin zaliczenia sprawdzianu wybiegający poza 2 tygodnie. 

7. Skreślony. 

8. W nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi punktem wyjścia do formułowania 

wymagań, są zalecenia zawarte w: orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniu 

o potrzebie indywidualnego nauczania i zalecenia zawarte w opinii wydanej przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

9.  Począwszy od klasy IV uczeń ma prawo do poprawy dwóch wybranych przez siebie form 

 sprawdzania umiejętności z  języka polskiego, matematyki i języka obcego, a z pozostałych 

przedmiotów do poprawy tylko jednej formy w ciągu jednego semestru, w terminie i formie określonej 

przez nauczyciela. 

1) szczegółowe warunki poprawy z poszczególnych przedmiotów określone są przez uczących 

w wymaganiach edukacyjnych, formach i zasadach oceniania; 

2) poprawy oceny dokonuje się zgodnie z regulaminem funkcjonowania dziennika  elektronicznego. 

10.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji:  

1) nieprzygotowanie uczeń powinien zgłosić na początku lekcji; 

2) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym w uwagach o uczniu;  

3) ilość dopuszczalnych „np” w semestrze dla ucznia zależy od ilości godzin przedmiotu w tygodniu: 
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        a) 1 godzina tygodniowo – 0 „np”, 

        b) 2 – 3 godziny tygodniowo – 1 „np”, 

        c) 4 – 5 godzin tygodniowo – 2 „np”; 

4) brak zadania domowego również powinien być zgłoszony przez ucznia, nauczyciel odnotowuje 

ten fakt w dzienniku elektronicznym w uwagach o uczniu;  

5) zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia ucznia z brania aktywnego udziału  

w zajęciach, pisania wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu, odpowiedzi na wcześniej 

zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej. 

11.  Wobec uczniów reprezentujących Szkołę w różnego typu zawodach i konkursach nie należy 

stosować sprawdzania wiedzy i umiejętności na ocenę w dniu zawodów lub konkursu, w przeddzień 

i jeden dzień po. Nie dotyczy to sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych zapowiedzianych odpowiednio 

wcześniej. 

§ 40. 1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Szkoła informuje rodziców ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu: 

1)  na zebraniach rodziców z wychowawcą klasy; 

2)  w czasie konsultacji z nauczycielami przedmiotów; 

3)  w czasie indywidualnie uzgodnionego spotkania rodzica z nauczycielem  (poza czasem lekcji 

i dyżurów nauczyciela); 

4)  w czasie spotkania z pedagogiem szkolnym w godzinach jego pracy w szkole; 

5)  poprzez dziennik elektroniczny zgodnie z przyjętym regulaminem funkcjonowania dziennika 

elektronicznego. 

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco dokonywać wpisu ocen do dziennika elektronicznego 

i informować ucznia o wpisanej mu ocenie. 

4. W szkole stosuje się elementy oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 

charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji 

zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

1)  wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2)  wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby  uzupełnić 

braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

3)   przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę; 

4)   wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

5. Kopia sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na osobistą lub 

pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) wysłaną z konta rodziców (prawnych opiekunów) za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.  

§ 41. 1. Obowiązkiem nauczyciela jest dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych  

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
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1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia; 

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

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii;  

4) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; 

5) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki 

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej. 

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 

lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

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

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki 

lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

5. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia 

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

§ 42. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

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

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
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2. Śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna  w klasach I – III uwzględnia poziom i postępy 

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

i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniu uzdolnień. 

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego do drugiego piątku 

stycznia. W sytuacjach szczególnych spowodowanych czynnikami niezależnymi od szkoły I okres 

z klasyfikacją śródroczną może zostać wydłużony przez Radę Pedagogiczną, z co najmniej 

miesięcznym wyprzedzeniem.  

4. Na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy mają obowiązek poinformować ucznia 

o ustalonych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz dokonanie odpowiedniego wpisu przewidywanej 

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  oraz przewidywanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

w dzienniku elektronicznym zgodnie z regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

5.  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w terminie na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

Rady Pedagogicznej mają obowiązek poinformować rodziców poprzez dziennik elektroniczny o fakcie 

wystawienia ocen proponowanych.  

6.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

7. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, z tym że, w klasach I – III Szkoły w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

8. Przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są do poinformowania z miesięcznym wyprzedzeniem 

ucznia i jego rodziców  o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych i nagannej 

ocenie zachowania oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku elektronicznym zgodnie 

z regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego. 

9. Na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy mają obowiązek poinformować ucznia i jego 

rodziców o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz dokonanie odpowiedniego wpisu przewidywanej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w dzienniku 

elektronicznym zgodnie z przyjętym regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego. 
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10. Wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania w terminie na 7 dni przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej mają obowiązek poinformować poprzez dziennik 

elektroniczny rodziców o fakcie wystawienia rocznych ocen przewidywanych.  

11. Jeżeli rodzice uczniów, dla których przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych jest negatywna lub rodzice uczniów, którzy mogą być nieklasyfikowani nie odczytają 

przesłanej informacji, szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną 

informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych lub nieklasyfikowaniu 

i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. 

12. Wysłanie do rodziców ucznia listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie 

został odebrany przez rodziców, uznaje się za doręczony. 

13.  Począwszy od klasy IV oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia.  

14.  Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

15.  W przypadku gdy Dyrektor Szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust.13, 

o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący 

Szkołę. 

16. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący 

poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

17. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły. 

§ 43. 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  

o warunkach, sposobie i  kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie. 

3. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny. 

4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy: 

1)  ma on obowiązek uwzględnić   uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej 

klasy i ocenianego ucznia jak również  wpisy w dzienniku elektronicznym;     

2) ustalona przez wychowawcę ocena musi być skonsultowana z pozostałymi nauczycielami 

przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej; 

3) ocena zachowania ucznia zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna, o ile nie 

zostaną zgłoszone zastrzeżenia. 

5.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

 1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  
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 2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

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

obszary: 

 1)  stosunek do obowiązków szkolnych; 

 2)  kultura osobista; 

 3)  zachowania społeczne; 

 4)  aktywność społeczna. 

7. Roczna ocena zachowania w klasach I – III ma charakter opisowy, ocenę ustala nauczyciel –

wychowawca. 

8. Począwszy od klasy IV roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne.  

9. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie  na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10.  Na miesiąc przed  śródrocznym i rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej nagannej lub 

nieodpowiedniej ocenie  zachowania. 

11. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć 

szkolnych w klasie, jak i poza nią, a także zgłoszonych zachowań  pozaszkolnych. 

12.  Począwszy od klasy IV  obowiązują następujące zasady oceniania zachowania: 

1) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

   a)  przestrzeganie przepisów szkolnych i prawnych zawartych w Statucie Szkoły, regulaminów  

   pracowni, biblioteki, świetlicy szkolnej, 

   b)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią, 

c)  systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, fakultatywne, apele szkolne     

i zajęcia nie dydaktyczne (wyjścia, wycieczki), (przez „spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienie   

śródlekcyjne z winy ucznia.  Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest usprawiedliwiać  

spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną na takiej samej zasadzie jak usprawiedliwienia 

nieobecności w szkole), 

   d)  wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę, podejmowanie i wykonywanie prac     

społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 
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e)  przestrzeganie zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie Szkoły;  

2) Kultura osobista: 

   a)  przestrzeganie zasad grzecznościowych w różnych sytuacjach życiowych na terenie szkoły 

   oraz w trakcie zajęć organizowanych poza szkołą (wyjścia, wycieczki), 

    b)  odnoszenie się z szacunkiem i w sposób kulturalny do nauczycieli, pracowników szkoły, 

    koleżanek i kolegów, 

    c)   dbanie o kulturę języka i nieużywanie wulgaryzmów, 

    d)   przestrzeganie zasad higieny osobistej i zasad zdrowotnych, 

    e)   dbałość o strój zgodny z regulaminem stroju szkolnego; 

3)   Zachowania społeczne: 

     a)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

     b)  odnoszenie się do kolegów bez  przezwisk, obelg, epitetów, nieobrażanie członków ich  

     rodziny, 

     c)   współpracowanie w grupie rówieśniczej, 

     d)   służenie pomocą koleżeńską w trakcie wykonywania zadań szkolnych, 

     e)   prawdomówność, szczerość i uczciwość w postępowaniu, 

     f)    przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

     g)   zdolność do samooceny, 

     h)   poszanowanie zdrowia własnego i cudzego, nieuleganie nałogom, 

      i)  poszanowanie mienia szkolnego (m. in. o wyposażenie w salach lekcyjnych, sportowych, 

w bibliotece, na korytarzach, w łazienkach, książki z biblioteki), 

      j)   poszanowanie cudzej własności, 

      k)  poszanowanie mienia osobistego, 

      l)   dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4)   Aktywność społeczna: 

      a)  działalność w Klasowym Samorządzie Uczniowskim, Samorządzie Uczniowskim, 

      b)  uczestnictwo w różnego typu zajęciach fakultatywnych, 

      c)  praca społeczna na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

      d)  działalność o charakterze charytatywnym, 

      e)  włączanie się w akcje szkolne, 

      f)   czynny udział w imprezach, uroczystościach szkolnych, 

      g)  reprezentowanie szkoły w różnego typu konkursach i zawodach sportowych. 

13. Wychowawca klasy może podnieść lub obniżyć klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia o jeden 

stopień, po zaopiniowaniu tej zmiany przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu klasyfikacyjnym. 

14.    Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeśli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. 

15.    Zastrzeżenia mogą być zgłoszone na piśmie w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 
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16.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, 

która ustala w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania 

w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

17.     W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor albo wskazany przez Dyrektora nauczyciel – jako przewodniczący komisji; 

2)     wychowawca klasy; 

2) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

3) pedagog; 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

5) przedstawiciel Rady Rodziców. 

18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być 

niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

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

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

20. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

21. Kryteria ocen: 
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ZACHOWANIE WZOROWE 

Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły 

(Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 

 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Zachowania społeczne Zaangażowanie ucznia 
we własny 
rozwój, poszanowanie 
swojej osoby 

1. uczeń osiąga wyniki 
nauczania maksymalne 
w stosunku do swoich 
możliwości, 
2. zawsze jest 
przygotowany do lekcji, 
sumiennie wykonuje 
polecenia nauczyciela, 
rzetelnie wywiązuje się 
z powierzonych mu oraz 
podejmowanych 
dobrowolnie różnorodnych 
prac i zadań, można na 
nim polegać, 
3. bierze udział jeżeli ma 
możliwości i 
predyspozycje) w 
konkursach, zawodach, 
imprezach, 
uroczystościach 
klasowych, szkolnych  
i pozaszkolnych lub 
czynnie uczestniczy w ich 
organizowaniu, 
4. pilnie uważa na 
lekcjach, 
5. zawsze wzorowo 
wykonuje powierzone mu 
obowiązki, 
6. nie opuszcza zajęć 
lekcyjnych bez ważnego 
powodu, 
7. terminowo uzupełnia 
zaległości 
8. uczeń nie ma żadnych 
godzin 
nieusprawiedliwionych, 
9. nie ma żadnych 
celowych spóźnień. 

1. nigdy nie używa 
wulgarnych słów, 
wykazuje wysoką kulturę 
słowa, 
2. jest tolerancyjny, 
szanuje godność osobistą 
i z szacunkiem odnosi się 
do innych osób, 
3. wzorowo zachowuje się 
na lekcjach, podczas 
przerw i poza szkołą oraz 
w trakcie wyjść i 
wycieczek szkolnych 
4. zawsze nosi obuwie 
zmienne i  ubiera się  
zgodnie z regulaminem 
stroju szkolnego 
5. dba o estetykę swojego 
wyglądu i higienę 
osobistą. 

1. umie współżyć w 
zespole, 
2. jest uczynny, chętnie 
pomaga innym, 
3. dba o wygląd klasy 
i najbliższego otoczenia, 
4. jest zaangażowany 
w życie klasy, szanuje 
mienie własne, innych 
osób i społeczne, 
5. nie wykazuje 
przejawów agresji, 
przeciwstawia się 
przejawom przemocy, 
agresji i brutalności 
zarówno w kontaktach 
osobistych jak i 
cyberprzestrzeni 
6. dba o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne oraz 
innych osób. 
7. zawsze wzorowo 
wykonuje powierzone mu 
obowiązki, 
8. wykazuje inicjatywę  
w  podejmowaniu 
działalności na rzecz 
klasy, szkoły, środowiska 
lokalnego, 
9. postępuje zgodnie 
z dobrem szkolnej 
społeczności, dba o honor  
i tradycje szkoły, 
10. bezwzględnie 
przestrzega zakazu 
korzystania z urządzeń 
elektronicznych i telefonu 
komórkowego na terenie 
szkoły. 

1. w szkole i poza szkołą 
zachowuje się bez 
zarzutu, godnie ją 
reprezentuje, 
2. sam dostrzega 
i właściwie reaguje 
na własne błędy 
i potknięcia, 
3. jest wzorem dla innych, 
4. nie ulega namowom, 
naciskom, potrafi bronić 
własnego zdania, nie daje 
się sprowokować, 
5. rozwija swoje 
zainteresowania  
i uzdolnienia na zajęciach 
szkolnych, pozaszkolnych 
lub poprzez 
samokształcenie, 
6. w stosunku do ucznia 
nie jest potrzebne 
zwracanie uwagi, sam 
dostrzega uchybienia i je 
eliminuje, 
7. respektuje zasady 
współżycia społecznego 
i ogólnie przyjęte normy 
etyczne wobec siebie 
i innych, 
8. nie ulega nałogom 
i uzależnieniom. 
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ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 

 
Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Zachowania społeczne Zaangażowanie ucznia 
we własny 
rozwój, poszanowanie 
swojej osoby 

1. osiąga wyniki 
nauczania wysokie w 
stosunku do swoich 
możliwości, 
2. zawsze jest 
przygotowany do lekcji, 
3. wykonuje polecenia 
nauczyciela, podejmuje 
się wykonywania 
dodatkowych zadań na 
prośbę nauczyciela, 
4. angażuje się (jeżeli ma 
możliwości i 
predyspozycje) do udziału 
w konkursach, zawodach, 
imprezach, 
uroczystościach 
klasowych, 
szkolnych i pozaszkolnych 
lub czynnie uczestniczy 
w ich organizowaniu, 
5. pilnie uważa na 
lekcjach, 
6. nie ma więcej niż trzy 
godziny 
nieusprawiedliwione 
w semestrze, 
7. uczeń nie opuszcza 
zajęć lekcyjnych bez 
ważnego powodu, 
8. terminowo uzupełnia 
zaległości, 
9.zdarzają się celowe 
spóźnienia, ale nie więcej 
niż dwa w roku szkolnym. 

1. nie używa wulgarnych 
słów, stosuje zwroty 
grzecznościowe, 
2. jest miły i uprzejmy we 
wszystkich kontaktach 
interpersonalnych, 
3. zachowanie na 
lekcjach, podczas przerw i 
poza szkołą  oraz w 
trakcie wyjść i wycieczek 
szkolnych nie budzi 
zastrzeżeń, 
4. nosi obuwie zmienne  
i  ubiera się  zgodnie  
z regulaminem stroju 
szkolnego, 
5. dba o estetykę swojego 
wyglądu i higienę 
osobistą. 

1. umie współżyć  
w zespole, 
2. jest uczynny, w razie 
potrzeby pomaga innym, 
3. bardzo dobrze 
wykonuje 
powierzone mu obowiązki 
(np. dyżury, inne 
zobowiązania), 
4. szanuje mienie własne, 
innych osób i społeczne, 
5. nie wykazuje 
i przeciwstawia się 
przejawom przemocy  
I agresji w kontaktach 
osobistych jak i w 
cyberprzestrzeni, 
6. angażuje się w życie 
klasy, 
7. dba o wygląd klasy  
i najbliższego otoczenia, 
8. dba o bezpieczeństwo  
i zdrowie własne i innych, 
9. postępuje zgodnie 
z dobrem szkolnej 
społeczności, dba  
o honor i tradycje szkoły, 
10. bezwzględnie 
przestrzega zakazu 
korzystania z urządzeń 
elektronicznych i telefonu 
komórkowego na terenie 
szkoły. 

1. zachowuje się bez 
zarzutu w szkole i poza 
nią oraz w trakcie wyjść  
i wycieczek szkolnych, 
2. nie ulega namowom, 
naciskom, potrafi bronić 
własnego zdania, nie daje 
się sprowokować, 
3. właściwie reaguje na 
własne błędy i potknięcia, 
4. zmotywowany przez 
nauczycieli rozwija swoje 
uzdolnienia  
i zainteresowania, 
5. po zwróceniu uwagi 
natychmiast eliminuje 
uchybienia w swoim 
zachowaniu, 
6. respektuje zasady 
współżycia społecznego 
i ogólnie przyjęte normy 
etyczne wobec siebie  
i innych, 
7. nie ulega nałogom  
i uzależnieniom. 
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ZACHOWANIE DOBRE 

Uczeń przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 

 
Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Zachowania społeczne Zaangażowanie ucznia 
we własny 
rozwój, poszanowanie 
swojej osoby 

1. osiąga wyniki 
nauczania 
adekwatne w stosunku do 
swoich możliwości, 
2. jest przygotowany do 
lekcji, 
3. podejmuje się 
wykonywania 
dodatkowych zadań na 
polecenie 
nauczyciela, 
4. uważa na lekcjach, 
5. wywiązuje się ze 
swoich 
obowiązków szkolnych, 
6.nie ma więcej niż pięć 
godzin 
nieusprawiedliwionych  
w semestrze, 
7.uczeń ma celowe 
spóźnienia  jednak  nie 
więcej niż dwa w 
semestrze. 

1. zachowuje się 
odpowiednio do sytuacji, 
2. nie używa wulgarnych 
słów, 
3. stosuje zwroty 
grzecznościowe, 
4. nosi obuwie zmienne  
i ma stosowny uczniowski 
wygląd zewnętrzny 
zgodny  
z regulaminem stroju 
szkolnego, 
5. dba o estetykę swojego 
wyglądu i higienę 
osobistą. 

1. respektuje zasady 
współżycia społecznego 
i ogólnie przyjęte normy 
etyczne wobec siebie  
i innych, 
2. zachowanie na 
lekcjach, podczas przerw i 
poza szkołą nie budzi 
poważnych zastrzeżeń 
(nie wymaga interwencji 
pedagoga, dyrektora 
szkoły, uczeń nie 
otrzymuje nagan), 
3. wywiązuje się  
z powierzonych mu 
obowiązków, 
4. angażuje się w życie 
klasy w wybrany przez 
siebie sposób lub na 
prośbę nauczyciela, 
5. dba o wygląd klasy 
i najbliższego otoczenia, 
6. dba o bezpieczeństwo 
i zdrowie własne, nie 
naraża innych, 
7. nie przejawia agresji 
słownej i fizycznej, 
8. szanuje mienie własne, 
innych osób i społeczne, 
9. dba o honor i tradycje 
szkoły, 
10. nie częściej niż raz 
w semestrze korzysta bez 
zgody nauczyciela, 
pracownika szkoły z 
telefonu komórkowego, 
multimediów. 

1. jego zachowanie nie 
budzi zastrzeżeń w szkole 
i poza nią, zarówno  
w kontaktach osobistych 
jak i w cyberprzestrzeni 
2. systematycznie 
i odpowiednio 
motywowany rozwija 
swoje zainteresowania 
i uzdolnienia, 
3. stosowane środki 
zaradcze przynoszą 
pozytywne rezultaty, 
a uchybienia ulegają 
poprawie po zwróceniu 
uwagi, 
4. nie ulega nałogom  
i uzależnieniom.   
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ZACHOWANIE POPRAWNE 

Uczeń zazwyczaj przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia), w przypadku ewentualnych naruszeń regulaminu potrafi 

wyciągnąć właściwe wnioski. 

 
1. uczy się na minimum 
swoich możliwości, nie 
wykorzystuje całego 
swojego potencjału, 
2. motywowany nie 
podejmuje dodatkowych 
działań, 
3. wykonuje polecenia 
nauczyciela, 
4. zdarza mu się nie 
przygotować do lekcji 
(brak pracy domowej, 
podręcznika itp.), 
5. pozytywnie reaguje na 
uwagi nauczyciela, 
6.uczniowi zdarza się 
opuszczać lekcje bez 
usprawiedliwienia, 
7.uczeń ma celowe 
spóźnienia jednak nie 
więcej niż pięć w 
semestrze. 

1. często nie przestrzega 
form grzecznościowych  
w szkole i poza nią. 
Kultura jego języka budzi 
wiele zastrzeżeń jak 
również jego postawa i 
gesty. 
2. w jego wypowiedziach 
sporadycznie pojawiają 
się wulgaryzmy, 
3. czasami nie zmienia 
obuwia,        
4. dba o higienę osobistą  
i estetyczny wygląd, nosi                
odpowiedni strój szkolny. 

1. zdarza mu się 
uczestniczyć w konfliktach 
z rówieśnikami, sprawia 
przykrość kolegom, 
wyśmiewa ich np. w 
czasie odpowiedzi na 
lekcji 
lub skarży bezpodstawnie. 
2. nie zawsze szanuje 
mienie własne, szkolne  
i ogólnospołeczne: 
a) nie zawsze dba o 
podręczniki i przybory 
szkolne, 
b) niszczy sprzęt szkolny 
(rysuje po ławkach, 
krzesłach), 
c) niszczy ozdoby, 
gazetki, dekoracje w 
klasie i szkole, mienie 
innych uczniów, 
d) zdarza się mu niszczyć 
zieleń wokół szkoły, 
rysować po budynku.     
3. bywa agresywny, ale 
reaguje na upomnienia 
nauczycieli i personelu 
szkoły zarówno 
w kontaktach osobistych 
jak i w cyberprzestrzeni, 
4. sporadycznie 
podejmuje działania 
społeczne, ale tylko na 
polecenie nauczyciela, 
5. zdarza mu się korzysta 
bez zgody nauczyciela, 
pracownika szkoły 
z telefonu komórkowego, 
multimediów itp. ale po 
upomnieniu natychmiast  
przestaje. 

1. jest biernym 
uczestnikiem życia 
szkolnego, 
2. uchybienia w 
zachowaniu ucznia 
wynikają z jego 
lekkomyślności, 
stosowane środki 
zaradcze przynoszą 
rezultaty, 
3. nie ulega nałogom   
i uzależnieniom. 
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ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 
Uczeń nie przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 

 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Zachowania społeczne Zaangażowanie ucznia 
we własny 
rozwój, poszanowanie 
swojej osoby 

1. uczy się wyraźnie 
poniżej 
swoich możliwości, 
2. nie pracuje na lekcjach, 
często jest do nich nie 
przygotowany (nie odrabia 
prac domowych, nie 
przynosi podręczników, 
zeszytów itp.), 
3. nie reaguje właściwie 
na uwagi nauczyciela, 
4. zdarza mu się nie 
wykonywać poleceń 
nauczyciela, 
5. nie jest zainteresowany 
życiem klasy i szkoły, 
6. zaniedbuje obowiązki 
(dyżury, inne 
zobowiązania), 
8. uczeń ma wiele godzin 
nieusprawiedliwionych   
w semestrze, 
7. ma wiele  celowych 
spóźnień  w semestrze. 

1. przejawia niewłaściwe 
zachowania wobec 
pracowników szkoły, 
kolegów, otoczenia 
zarówno  
w kontaktach osobistych 
jak  
i w cyberprzestrzeni, 
2. używa wulgarnych 
słów, 
3. często nie zmienia 
obuwia, nie dba o higienę 
osobistą i estetyczny 
wygląd, nie przestrzega 
regulaminu stroju 
szkolnego. 

1. nie podejmuje żadnych 
działań społecznych 
nawet na polecenie 
nauczyciela, 
2. w życiu klasy pełni rolę 
destrukcyjną, 
3. często zakłóca 
przebieg lekcji lub 
uroczystości szkolnych 
(rozmowa, śmiech, 
komentarze, gesty itp.), 
4. nie szanuje mienia 
własnego, kolegów, 
społecznego, 
5. niszczy mienie innych 
osób i społeczne, 
6. stosuje przemoc 
słowną i fizyczną wobec 
innych, zarówno w 
kontaktach osobistych jak 
i w cyberprzestrzeni 
7. kłamie, oszukuje, 
8. fałszuje dokumenty 
szkolne, np. 
usprawiedliwienia, 
dopisywanie ocen itp., 
9. ma negatywny wpływ 
na innych, 
10. celowo naraża na 
niebezpieczeństwo siebie 
i innych, 
11.  łamie procedury 
korzystania z telefonu 
komórkowego i wszelkich 
sprzętów elektronicznych. 

1. nie wykorzystuje szans 
stwarzanych mu przez 
szkołę, 
2. nie dba o własną 
godność 
osobistą, 
3. brak u niego poczucia 
winy i skruchy, 
4. często wymagana jest 
interwencja wychowawcy, 
nauczycieli, pedagoga 
(rozmowa, upomnienie, 
nagana), a środki 
zaradcze stosowane 
przez szkołę przynoszą 
jedynie 
krótkotrwałą poprawę, 
5. ulega nałogom lub 
uzależnieniom. 

 
 

 

 

 

 

 

 



56 

 

ZACHOWANIE NAGANNE 

Uczeń nie przestrzega Regulaminu Szkoły zatwierdzonego w Statucie Szkoły  

(Paragraf – Prawa i Obowiązki Ucznia) 

 

Stosunek do 
obowiązków szkolnych 

Kultura osobista Zachowania społeczne Zaangażowanie ucznia 
we własny 
rozwój, poszanowanie 
swojej osoby 

1. uczy się wyraźnie 
poniżej swoich 
możliwości, 
2. nie pracuje na lekcjach, 
nie przygotowuje się do 
zajęć szkolnych (nie 
odrabia prac domowych, 
nie przynosi 
podręczników, zeszytów 
itp.), 
3. jest nieobowiązkowy, 
niezdyscyplinowany, 
4. nie reaguje na uwagi 
nauczyciela dotyczące 
jego wiedzy i zachowania, 
6. bez pozwolenia 
wychodzi z sali lub ze 
szkoły w czasie zajęć 
szkolnych, 
7. godziny 
nieusprawiedliwione 
przekraczają 50% 
wszystkich godzin  
w semestrze. 
8. uczeń ma wiele 
celowych spóźnień na 
lekcje. 

1. nie zachowuje 
podstawowych zasad 
kultury osobistej, 
2. nagminnie używa 
wulgarnych słów i gestów 
w osobistych kontaktach 
jak i w cyberprzestrzeni, 
3. demonstracyjnie 
reaguje na uwagi 
(odwraca się, odchodzi, 
zaprzecza, wyśmiewa się, 
dopuszcza się 
wyzywających gestów 
itp.), 
4. nie zmienia obuwia, 
5. nie stosuje się do 
regulaminu stroju 
szkolnego. 

1. uczestnictwo w lekcjach  
i imprezach szkolnych 
ogranicza celowo do 
zakłócania ich przebiegu 
(gwizdy, komentarze, 
wyśmiewanie, postawa 
niezgodna z wymogami 
sytuacji,) prowokuje 
innych przez dyskusje, 
dogadywanie, 
zaczepianie, pokazywanie 
niestosownych gestów 
itp., 
2. celowo nie zachowuje 
się stosownie do sytuacji, 
jego zachowanie jest nie 
do przyjęcia dla 
otoczenia, 
3. kłamie, oszukuje, 
4. fałszuje dokumenty 
szkolne, np. 
usprawiedliwienia, 
zwolnienia, dopisywanie 
ocen itp., 
5. jest nieżyczliwy, 
niekoleżeński, złośliwy  
w stosunkach 
międzyludzkich, 
6. jego zachowanie jest 
agresywne w kontaktach 
osobistych (przekleństwa, 
wyzwiska, zastraszanie, 
poniżanie godności 
innych, pobicie, bójki, 
kopanie, uszkodzenie 
ciała itp.), jak i w 
cyberprzestrzeni 
7. komentuje wypowiedzi 
nauczyciela łub kolegów, 
8. odmawia wykonania 
obowiązków na rzecz 
społeczności szkolnej, 
9. destrukcyjnie wpływa 
na społeczność szkolną 
poprzez prowokowanie 
innych, 
10. celowo niszczy mienie 
kolegów i społeczne 
(wyposażenie sal 

1. nie wykorzystuje szans 
stwarzanych mu przez 
szkołę, 
2. brak u niego poczucia 
winy i skruchy, 
3. nie dba o własne 
zdrowie i godność 
osobistą, 
4. stosowane wobec 
ucznia środki zaradcze 
nie 
przynoszą rezultatów, 
5. ulega nałogom. 
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lekcyjnych, zieleni, 
pomocy naukowych, itp.), 
11. są na niego skargi 
spoza szkoły, 
12. swoim zachowaniem 
naraża siebie i innych na 
niebezpieczeństwo, 
13. demoralizuje innych 
przez swoje zachowanie 
oraz nakłania do 
nieodpowiednich 
zachowań, 
14. wszedł w konflikt  
z prawem (kradzież, 
zniszczenie, rozboje, 
pobicia, włamania, 
wyłudzenia, zastraszanie), 
15. przynosi do szkoły 
niebezpieczne narzędzia, 
przedmioty, 
substancje. 

 

§ 44. 1.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

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

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

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

prośbę jego rodziców  Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny: 

1) wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale 

wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia  lub przyczynę braku 

usprawiedliwień nieobecności;  

2) w przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej  na roczny egzamin klasyfikacyjny, uczeń nie jest 

promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. 

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  z plastyki, 

muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

5. Egzamin klasyfikacyjny umożliwia uczniowi otrzymanie każdej oceny z obowiązującej 

sześciostopniowej skali ocen.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, termin uzgadnia się z uczniem i jego 

rodzicami. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia. 

10. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  

i nazwiska  nauczycieli, termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne  oraz  

uzyskane  oceny:  

1) do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych 

odpowiedziach ucznia;  

2) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" 

albo "nieklasyfikowana". 

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 45. 

1) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego; 

2) ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,   

z zastrzeżeniem § 45. 

§ 45. 1.  Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, 

która: 

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

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;  

2)   sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

o których mowa w ust. 1, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) Dyrektor albo wskazany przez Dyrektora nauczyciel  – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
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a) Dyrektor  albo wskazany przez dyrektora nauczyciel  – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców.   

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach i wówczas Dyrektor powołuje 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły. 

5. Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej, ocena ta jest 

ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia a do 

protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego  w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora. 

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego a po tym terminie ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 § 46. 1. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych, poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

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

rodziców ucznia po zasięgnięciu  opinii wychowawcy oddziału.  

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału, albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz 

z zajęć realizowanych w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 47 ust.11.  

5.  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. 
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6.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim  oraz laureaci 

i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną.  

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 47 ust.11. 

§ 47. 1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy umożliwia uczniowi otrzymanie każdej oceny z obowiązującej 

sześciostopniowej skali ocen. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych a przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora w składzie: 

1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole 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. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach i wówczas Dyrektor powołuje jako 

osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7. Z przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowe  sporządza  się  protokół  zawierający imiona  

i nazwiska  nauczycieli, termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

wyniki  egzaminu  poprawkowego  oraz  uzyskane  oceny.  

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach 

ucznia stanowiące załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

Dyrektora, nie później niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 
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§ 48. 1. Dokumentację z przeprowadzanych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych udostępnia 

się na pisemny wniosek rodzica  skierowany do Dyrektora.  

2. Dyrektor w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni,  udostępniania 

prowadzoną przez Szkołę dokumentację tych egzaminów.  

3. Dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego 

konkretnej komisji przeprowadzającej egzamin.  

4. Przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumentacji jest obowiązany omówić 

przebieg tego egzaminu oraz wskazać mocne i słabe strony ucznia. 

§ 49. 1. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo z uwzględnieniem § 44 ust. 10 pkt. 1, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej; 

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

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

udokumentowany wniosek Dyrektora, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. 

3. Dyrektor składa wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

4. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie Szkoły.  

5. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia Szkoły. 

6. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 

pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 50. 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania podlegają ewaluacji.  

2. Celem ewaluacji jest: 

1) doskonalenie zasad oceniania, jako elementu prawa wewnątrzszkolnego; 

2) podnoszenie jakości informacji o osiągnięciach i postępach edukacyjnych ucznia. 

3. W procesie ewaluacji uwzględnione będą uwagi: 

1) uczniów; 

2) nauczycieli; 

3) rodziców. 

4. Ewaluację prowadzą: 

1)  w odniesieniu do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania – zespół powoływany przez Dyrektora; 

2)  w odniesieniu do zasad przedmiotowych – przewodniczący zespołów  przedmiotowych. 

5. Metody ewaluacji: 
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1) rozmowy i wywiady z nauczycielami, rodzicami i uczniami; 

2) ankiety; 

3) obserwacje zajęć, w trakcie których dokonywane jest ocenianie. 

6. Gwarantami realizacji rozwiązań ZWO są Dyrektor i Rada Pedagogiczna. 

§ 51. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym systemie decyzję w sprawie sposobu ustalenia 

oceny ucznia bądź grupy uczniów podejmuje Dyrektor i informuje o tym fakcie Radę Pedagogiczną na 

najbliższym posiedzeniu. 

 

Rozdział 9. 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

 

§ 52. 1. Doradztwo zawodowe prowadzone w Szkole ma na celu umożliwienie uczniowi: 

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji 

zawodowych; 

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw 

nim rządzących; 

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych 

z poruszaniem się po rynku pracy; 

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy 

i własnymi predyspozycjami zawodowymi; 

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej. 

2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz 

placówek, instytucji i zakładów pracy, w szczególności poradni psychologiczno–pedagogicznych, 

urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców. 

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, takich jak zajęcia 

lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi 

edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, 

absolwentami, praktyki, wolontariat. 

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z: 

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych; 

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień, 

mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych; 

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców; 

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej analizą potrzeb rynku pracy i możliwości 

zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy; 

5) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową; uzyskiwaniem 

podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem oświatowym; 
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6) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 

5.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych 

i ósmych; 

2)  godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

3)  spotkań z rodzicami; 

4)  indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;  

5)  udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół  podstawowych; 

6)  udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego. 

6. W Szkole w każdym roku szkolnym opracowywany jest program realizacji wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego. 

 

Rozdział 9a. 

Formy współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi  jednostkami 

specjalistycznymi. 

 

1. Zasady współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:  

1)    współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mysłowicach:  

a) kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne w celu ustalenia przyczyn 

trudności dydaktycznych i wychowawczych (dostosowywanie wymagań szkolnych do możliwości 

ucznia),  

b) współpraca przy rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności u uczniów klas 1-3, kierowanie na badania 

psychologiczno-pedagogiczne uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania  

i pisania,  

c) współpraca przy opracowywaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

w szkole, wspólna analiza zapisów opinii i orzeczeń wydanych przez poradnię,  

d) współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – 

terapeutycznych oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,  

e) konsultacje z pracownikami poradni na terenie szkoły, prowadzenie przez pracowników 

poradni specjalistycznych zajęć na terenie szkoły,  

f) udział w szkoleniach organizowanych przez pracowników poradni,  

g)    terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży. 

2) współpraca z innymi poradniami specjalistycznymi i instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży:  
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a)  organizowanie specjalistycznej pomocy uczniom i rodzicom w oparciu  

o indywidualne ustalenia i oczekiwania,  

b)    udzielanie specjalistycznych porad rodzicom i wychowawcom,  

a)    przeprowadzanie specjalistycznych badań psychologiczno-pedagogicznych,  

c) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 

udzielanie pomocy dzieciom z grup ryzyka oraz ich rodzicom. 

3)  współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli:  

a)    zapoznawanie się z ofertami szkoleń, warsztatów,  

b) korzystanie z porad i konsultacji organizowanych dla szkół,  

b) prowadzenie szkoleń, warsztatów doskonalących umiejętności zawodowe,  

4) współpraca z Sądem Rejonowym - Wydziałem ds. Rodzinnych i Nieletnich: 

a)wnioskowanie o wydanie rozporządzeń opiekuńczych,  

b) wnioskowanie w sprawach nieletnich,   

b) wnioskowanie o umieszczenie nieletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  

c) sporządzanie opinii o uczniach na wniosek sądu. 

5)   współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mysłowicach:  

a) udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego w sprawach założenia tzw. niebieskiej 

karty, kontroli poprawności sprawowania pieczy rodzicielskiej,  

a) udział w posiedzeniach zespołów dotyczących sytuacji uczniów z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji finansowej,  

b) sporządzanie opinii o uczniach na wniosek ośrodka,  

c) pomoc materialna dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 

losowej, rodzinnej,  

d) opłacanie obiadów świetlicowych,  

e) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

6)  współpraca z Policją:  

a) współpraca z dzielnicowym – interwencje, spotkania z młodzieżą,  

a) pomoc w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego. 

7) współpraca z Ośrodkiem Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach:  

a)  wymiana informacji dotyczących sytuacji dziecka w szkole i domu rodzinnym. 

8) współpraca z Radą Osiedla w Mysłowicach: 

 a) organizowanie imprez okolicznościowych,  

 b) podejmowanie działań w celu wzbogacenia bazy szkoły.  

9) współpraca z organizacjami charytatywnymi  

a) organizacja akcji charytatywnych 

b) realizacja wolontariatu.  
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Rozdział 10. 

Rekrutacja do Szkoły. 

 

§ 53. 1. Liczbę oddziałów klasy I oraz liczbę miejsc określa, w oparciu o dane dotyczące liczby dzieci 

zamieszkałych w obwodzie Szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem, Prezydent Miasta Mysłowice. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy I na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Dzieci spoza obwodu szkoły mogą być przyjęte, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc Szkoła przeprowadza postępowanie 

rekrutacyjne. 

5. Kryteria oraz harmonogram rekrutacji określa Prezydent Miasta Mysłowice w formie zarządzenia. 

6. Szkoła zobowiązana jest do ogłoszenia kryteriów oraz harmonogramu, o których mowa w ust. 5 na 

szkolnych tablicach ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej.  

7. Szkoła przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klas dwujęzycznych na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

Rozdział 11. 

Ceremoniał Szkoły. 

 

§ 54. 1.  Szkoła posiada własny sztandar. 

2.  Sztandar składa się z płata i drzewca z głowicą. 

3. Awers płata sztandaru zawiera na czerwonym tle wyhaftowany srebrny wizerunek orła białego 

w koronie, objęty z czterech narożników złotymi laurami, a całość otoczona złotym prostokątem.  

4. Rewers sztandaru koloru błękitno-chabrowego ma wyhaftowany wizerunek patrona szkoły – 

Wojciecha Korfantego – wokół którego na obwodzie znajduje się złoty napis: ”Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach”. W górnym lewym rogu nad napisem znajduje się herb 

Śląska, a w dolnym prawym rogu herb miasta Mysłowice. W pozostałych dwóch rogach znajdują się 

złote laury. 

5. Szkoła posiada ceremoniał, który obejmuje:  

1)  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego; 

2)  uroczystość pasowania na ucznia; 

3)  tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu zgodnym z ceremoniałem; 

4)  uroczystość zakończenia roku szkolnego oddzielnie dla klas I – VII i klas VIII. Dla drugiej grupy 

uroczystość ma charakter pożegnania absolwentów;  

5) coroczne obchody święta Szkoły, w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną w uzgodnieniu 

z Radą Rodziców. 
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Rozdział 12. 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 55. 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3. Zmiany w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna. 

4. Szkoła prowadzi System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce – Dziennik Elektroniczny.  

§ 56. Wszelkie regulaminy obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 

niniejszego Statutu oraz ustawy o systemie oświaty.  

§ 57. 1.  Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez Radę Pedagogiczną Szkoły.  

2.  Zmiana do Statutu następuje w formie uchwały.  

3.  Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu 

statutu po pięciu nowelizacjach. 

§ 58.  Niniejszy Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem  1.09.2019r. 


