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STATUT 
 

 Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym 
 
 

Rozdział I 
Informacje o szkole 

 
§1. 

 
1.Szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym w 
Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym. Siedziba i adres: Borzęcin 563, 32-825 
Borzęcin. 
2. Imię szkoły: Władysława Jagiełły. 
3.Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Borzęcin.  Siedziba i adres: Borzęcin 583G, 32-825  
Borzęcin. 
4.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty. 
5. Szkoła posiada swój Sztandar. 
1) awers Sztandaru zawiera pełną nazwę Szkoły oraz godło Polski na biało-czerwonym tle. 
2) rewers Sztandaru zawiera napis na jasnym tle: „BOGACTWO NARODU ŚWIATLI 
OBYWATELE”,obok którego umieszczony jest wizerunek króla Władysława Jagiełły. 

 
§2. 

 
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 
2. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 
3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i 
uprawnia do ubiegania się o przyjęcie doszkoły ponadpodstawowej. 
 

§ 3. 
 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 
2.Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
 
 

Rozdział II 
Cele i zadania szkoły 

 
§4. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania: określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, określone w podstawie programowej szkoły 
podstawowej, oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym, koncentrując się na 
sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych w zakresie: 
1) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi; 
3) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej;z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 
zdrowia; 
4) kształtowania poczucia tożsamości narodowej, patriotyzmu oraz przynależności do 
społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków; 
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5) zaznajamiania z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji 
na te zagrożenia; 
6) kształtowania nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania 
się z rówieśnikami i dorosłymi; 
7) wdrażania do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej; 
8) kształtowania postaw, respektowania norm społecznych i wychowania do wartości; 
9) wspierania rozwoju intelektualnego, przygotowania do odbioru dóbr kultury i sztuki, 
upowszechniania czytelnictwa, szanowania dorobku narodowego przy jednoczesnym 
otwarciu się na wartości europejskie; 
10)zapobieganiazachowaniom agresywnym; 
11) kształtowania właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 
dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowania 
ekologicznego stylu życia. Motywowania do zdrowego stylu życia; 
12) wspomagania  wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego 
indywidualnej sytuacji. Zapewnienia mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i 
emocjonalnego.  Wspierania ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i 
nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz 
kontynuacji  nauki na dalszym etapie. Przygotowania do kształtowania kariery zawodowej; 
13) uczenia wrażliwości i akceptacji wobec uczniów młodszych oraz osób starszych i 
niepełnosprawnych. Kształtowania postaw tolerancji wobec innych. Krzewienia idei 
wolontariatu; 
14) umożliwienia zdobycia wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej; 
15) umożliwienia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia. 
2. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do 
wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju,  w szczególności: 
1) pełna realizacja podstawy programowej,dostosowując treści, metody i organizację 
poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;   
2) promowanie zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w 
ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego; 
3) organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów  nauki religii, etyki oraz  zajęć 
przygotowujących do życia w rodzinie; 
4) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 
5) umożliwianie uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; 
6) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społeczne; 
8) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 
9) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów o szczególnych 
uzdolnieniach; 
10)  udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 
11) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas 
pracy rodziców; 
12) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 
wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych  z dostępem do 
Internetu; 
13) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych 
z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia. 
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3. Współpraca z rodzicami:  
1) rodzice dziecka są odpowiedzialni za wychowanie i rozwój swojego dziecka; 
2) rodzice, nauczyciele i organy szkoły i pozostali pracownicy szkoły współpracują ze 
sobą w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki; 
3) dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości 
harmonogram spotkań z rodzicami i dyżurów nauczycieli „do dyspozycji rodziców” w danym 
roku szkolnym; 
4) nauczyciele wychowawcy, pedagog, specjaliści, wychowawcy świetlicy, 
nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie  
rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów, 
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. 

§5. 
1. Szkoła organizuje  i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 
pełnego uczestnictwa w życiu szkoły. 
2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną 
mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 
1) szczególnych uzdolnień; 
2) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej oraz ryzyka wystąpienia 
specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 
3)wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z 
uczniami. 
3. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom. 
4.Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń  poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie Szkoły organizuje pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności: 
1) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres 
jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 
2) planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej współpracuje z 
rodzicami ucznia. 
5. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne 
przepisy. 
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku. 
7. Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży przybiera następujące formy: 
1) kierowanie uczniów (za zgodą rodziców) na badania specjalistyczne oraz różne 
formy terapii dostępne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 
2) organizowanie dla rady pedagogicznej, rodziców i uczniów spotkań i szkoleń 
prowadzonych przez pracowników placówek wspomagających opiekę i wychowanie; 
3) uczestnictwo pedagoga w spotkaniach organizowanych w poradni i innych 
instytucjach świadczących pomoc uczniom i rodzicom; 
4) indywidualne konsultacje pedagoga, nauczycieli i wychowawców w sprawach 
uczniów z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz instytucji 
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opieki i wychowania. 
8. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły, 
a w szczególności: 
1) sądem rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi oraz wnioskowanie w 
sprawach rodzinnych; 
2) policją poprzez zapraszanie policjantów do szkoły celem przeprowadzania 
pogadanek o tematyce społeczno-prawnej; 
3) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borzęcinie poprzez wnioskowanie o pomoc 
materialną i dożywianie dla uczniów. 
9. Szkoła realizuje zalecenia zamieszczone w orzeczeniach i opiniach wydanych przez 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
10. Na wniosek dyrektora poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli zapewniają wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, 
wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
szkole. 
11. W przypadku, gdy udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie 
przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia dyrektor, za zgodą 
rodziców, występuje z wnioskiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania 
rozwiązania tego problemu. 
12. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 
13. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 
młodzieży na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§6. 

 
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem 

społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia 
specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym. 

2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne; 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 
pełnosprawnymi; 
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, 
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają 
odrębne przepisy. 
 

 
§7. 
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1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali 
naukę  w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają 
z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 
posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających 
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na 
warunkach określonych w odrębnych przepisach.  

3. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym do mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,  
szkoła zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym, w tym w pokonaniu trudności 
adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego. 

§8. 
1. Szkoła organizuje zajęcia  religii i etyki. 
2.  Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki  jest życzenie wyrażone przez 

rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia. 
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki  raz wyrażone nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii oraz 

etyki. 
5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu 

umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych. 
6. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy. 

 
§9. 

1. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia przygotowania do życia w rodzinie. 
2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 
3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację z 

tych zajęć. 
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć przygotowania 

do życia w rodzinie. 
5. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy. 

 
§10. 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom: 
1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy; 
2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości; 
3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej; 
4) zapewnienie dwóch piętnastominutowych przerw obiadowych;  
5) nieograniczony dostęp do środków czystości; 
2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do 

momentu jej opuszczenia. 
3. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym 

jaki jest porządek i organizacja  zajęć.  
4. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy 

szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności i 
uprawnień.  

5. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w drodze zarządzenia wprowadza 
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procedury bezpieczeństwa. 
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom nauczycielom i pracownikom szkoły, w szkole 

działa monitoring w postaci 15 środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.  
1) Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez 
pracowników szkoły lub placówki. 
2) Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń w którym uczniom jest udzielana pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji 
pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni, 
przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze 
względu na istniejące zagrożenia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych 
uczniów i innych osób. 
3) Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których 
w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do 
celów, dla których zostały zebrane i przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące 
od dnia nagrania. 
4) Po upływie wyżej wymienionego okresu, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu 
zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych 
nagrań można identyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią 
inaczej. 
5) Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczenie osoby do wykonywania obowiązków 
służbowych informuje ja na piśmie o stosowaniu monitoringu. 
6) W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza 
pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich 
znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem. 
7) Dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzących szkołę lub placówkę 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań 
obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych 
nagrań można identyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu. 

7. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez 
turystycznych określają odrębne przepisy.  

8. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 
środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia. 

9. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 
poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

 
§11. 

 
1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 
2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod 

jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy szkoły. 
3. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie 

informuje się telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. 
 
 
 
 
 

Rozdział III 
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Organy szkoły 
 

§12. 
1.Organami szkoły są: 
1)Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym; 
2)Rada Pedagogiczna; 
3)Rada Rodziców; 
4)Samorząd Uczniowski.  

§ 13. 
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym funkcje 

zarządcze. 
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach dla:  
1) kierownika jednostki organizacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie 

Górnym, którym zarządza i reprezentuje go na zewnątrz; 
2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki 

finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych; 
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych, 

postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na 
podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej; 
5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły. 
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie 

obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.  
4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia 

wysokiej jakości pracy szkoły  i realizacji przypisanych jej zadań. 
§14 

1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje 
wicedyrektor. 

2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, 
używając własnej pieczątki o treści: Z up. Dyrektora Wicedyrektor…. 

3. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa 
dyrektor.  

§15 
1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym. 
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji 

statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
3. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 
4. Rada Pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane 

przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów. 
5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym”, który określa: 
1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli; 
2) sposób powiadomienia członków Rady Pedagogicznej o terminie i porządku 

zebrania; 
3) sposób dokumentowania działań Rady Pedagogicznej i zespołów; 
4) wykaz stałych zespołów nauczycieli; 
5) sposób głosowania w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się 
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głosowanie tajne. 
6. Rada Pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał. 

 
§16 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców w 
danym roku szkolnym. 

2. Reprezentantami rodziców poszczególnych klas są rady oddziałowe rodziców. 
3. Rada Rodziców działa na podstawie „Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym”, który określa: 
1) wewnętrzną strukturę Rady Rodziców oraz tryb jej pracy; 
2)  szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady 

Rodziców; 
3) zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych 

na wspieranie działalności statutowej szkoły; 
4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie 

tajne. 
4. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami w realizacji 

statutowych zadań szkoły. 
5. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa. 
6. Rada Rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje                            

z wnioskiem do dyrektora, we wszystkich sprawach szkoły. 
7. Szkoła zapewnia Radzie Rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej 

działania,  oraz miejsce na stronie internetowej Szkoły. 
8. Dokumentacja działania Rady Rodziców jest przechowywana przez przewodniczącego 

Rady Rodziców. 
 

§17 
1. Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół 

uczniów w danym roku szkolnym. 
2. Organami i reprezentantami uczniów w danym roku szkolnym są: 

1) trzy-osobowe samorządy oddziałowe; 
2) sześcioosobowy zarząd samorządu uczniowskiego. 

3. Samorząd Uczniowski działa na podstawie „Regulaminu Samorządu Uczniowskiego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym”, który określa: 

1) zasady wybierania i działania  organów Samorządu Uczniowskiego; 
2) sytuacje, w których można odwołać ucznia z pełnionej funkcji w Samorządzie 

Uczniowskim; 
3) sposoby dokumentowania pracy Samorządu Uczniowskiego; 
4) tryb podejmowania inicjatyw przez Samorząd Uczniowski i samorządy 

oddziałowe. 
4. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz 

tworzy warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami. 
5. Samorząd inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich 

problemów. 
6. Samorząd Uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może 

przedstawiać dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 
7. Szczegółowe prawa Samorządu Uczniowskiego określa ustawa. 
8. Samorząd Uczniowski działa pod opieką nauczyciela – opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego.  
9. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. 
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10. Opiekuna Samorządu wybiera ogół uczniów szkoły w pierwszej połowie września 
każdego roku szkolnego. 

 
§18. 

1. Organy szkoły działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 
2. Działalność organów szkoły jest jawna o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
4. Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy  

organami szkoły z uwzględnieniem  sposobu wewnątrzszkolnego publikowania 
uchwał organów kolegialnych szkoły, o ile ich treść jest jawna.  

5. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli 
organów kolegialnych szkoły. 

§19. 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów 
jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą 
wyłącznie członkowie tych organów. 

2.  Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze  
spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół 
zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego 
rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne. 

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach i 
podpisują go osoby upoważnione do udziału w negocjacjach. Protokoły przekazuje się 
do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji, a jeden egzemplarz do 
wiadomości dyrektora.  

4. Sprawy sporne między organami szkoły innymi niż dyrektor rozstrzyga dyrektor. 
5. Dyrektor rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia 

powołuje  komisję składającą się z trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej i trzech 
przedstawicieli  Rady Rodziców, wskazując jej  termin oraz zakres rozpatrzenia 
spraw. 

6. Komisja, o której mowa w ust. 2 ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej do 
ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do przesłuchiwania świadków mających 
istotne wiadomości w sprawie. 

7. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do dyrektora. 
8. Dyrektor na wniosek organu będącego w sporze występuje do organu wykonawczego 

organu prowadzącego o wskazanie mediatora. 
9. Jeżeli dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja dyrektora 

podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.  
10. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana 

przez organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator. 
11.  Ustalenia mediatora przekazywane są do organu wykonawczego organu 

prowadzącego. 
12. Arbitrem rozstrzygnięcia po zakończeniu mediacji jest organ wykonawczy organu 

prowadzącego. 
 

Rozdział IV 
Organizacja pracy szkoły 
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§20 

1. Szkoła jest jednostką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne 
przepisy.  
2. Dyrektor w terminie do 30 września, publikuje na stronie tablicy ogłoszeń szkoły kalendarz 
organizacji roku szkolnego, w tym wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 
3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie 
klasowo-lekcyjnym prowadzone pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.  
4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 7.55. 
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
6. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w oddziałach, grupach oddziałowych, 
zespołach oraz  indywidualnie. 
7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
8. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
9. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku, z 
zastrzeżeniem przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania. 
10. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy (półrocza):  
1)  Pierwszy okres (półrocze) rozpoczyna się od pierwszego powszedniego dnia września  i 
trwa  do ostatniego pełnego tygodnia stycznia; 
2) Drugi okres rozpoczyna się od pierwszego dnia ostatniego niepełnego tygodnia stycznia i 
trwa do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych; zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 
publikowanym przez MEN; 
3) Terminy ferii, dni wolnych od zajęć oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych w 
danym roku szkolnym określają odrębne przepisy. 

§21. 
1. Dyrektor na dany rok szkolny opracowuje organizację roku szkolnego                                                  
z uwzględnieniem  danych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym oraz decyzji organu 
prowadzącego podjętych w innym trybie.  
2. Organizacja roku szkolnego zawiera: 
1) przydział uczniów do danych oddziałów, grup i zespołów dla których zaplanowano 2) 
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze; 
3) przydział wychowawców do oddziałów; 
4) przydział nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych; 
5) organizację pracy  pomocy nauczycieli; 
6) czas pracy biblioteki i świetlicy szkolnej; 
7) organizację pracy pedagoga szkolnego; 
8) organizację pracy pracowników obsługi i administracji.  
3. Organizację roku szkolnego na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor szkoły po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminach ustalonych w przepisach prawa 
oświatowego. 
4. Podstawą  organizacji pracy szkoły jest tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych dla 
poszczególnych oddziałów, grup oddziałowych, zespołów i uczniów, zaopiniowany przez 
Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 
5. W klasach I-III zajęcia realizowane są w formie zajęć zintegrowanych w jednej izbie 
szkolnej z przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę w różnorodnych grupach, przy 
stołach, a także na odpowiednio przygotowanych kącikach zabaw.  
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6. W klasach I uczniowie korzystają z odpoczynku pod nadzorem nauczyciela prowadzącego 
zajęcia. 
7. W klasach II-VIII pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi uczniowie 
korzystają z przerw pod opieką nauczyciela dyżurującego.  
8. W przypadku uczniów klas VII i VIII szkoła zapewnia zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego. 

§22. 
1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w tym zajęcia rozwijające zainteresowania i 
uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, 
zgodnie z potrzebami uczniów oraz  możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły. 
2. Diagnozę potrzeb uczniów w zakresie organizacji zajęć  pozalekcyjnych przeprowadza się 
w formie wywiadu skierowanego do uczniów. 
3. Wywiad przeprowadzają wychowawcy klas i podają zapotrzebowanie na poszczególne 
zajęcia dyrektorowi. 

§23. 
 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań 
podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru szkoły 
ponadpodstawowej. 
2. Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym 
wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.  
3. System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu 
działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy; 
1)WSDZ jest częścią programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły i jest włączony do 
statutu szkoły; 
2) adresatami działań są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces 
doradczy; 
3) dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który 
wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją 
wartość, ma plany na przyszłość. 
3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że: 
1) wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 
podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 
2) na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek 
edukacyjnych i rynku pracy; 
3) na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, 
charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, 
wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom 
wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki; 
4) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku 
życia człowieka; 
5) działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne i zaplanowane; 
6) WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami 
(Radą Pedagogiczną); 
7) WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez 
szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny 
charakter. 
4. Celem WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia 
i zawodu. 
5. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności 
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i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych 
i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych 
oddziaływań wychowawczo-doradczych. 
6. W zakresie WSDZ uczniowie: 
1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 
kształtowania właściwych relacji społecznych; 
2) wiedzą,jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;  
3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 
7. W zakresie WSDZ nauczyciele: 
1) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów; 
2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje; 
3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują 
do specjalistów; znają ofertę szkół, zasady rekrutacji; 
4) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji 
i doradztwa zawodowego w szkole. 
8. W zakresie WSDZ rodzice: 
1) znają swoje dziecko, są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”; 
2) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, znają ofertę szkół, zasady rekrutacji; 
3) wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych; 
4) angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy). 
4. Program realizacji doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje nauczyciel 
odpowiedzialny za realizację doradztwa zawodowego w szkole. 
5. Do zadań doradcy zawodowego należy: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją 
doradztwa zawodowego; 
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 
wychowawcami opiekującymi się oddziałami i pedagogiem programu realizacji doradztwa 
zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji; 
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami i 
pedagoga w zakresie realizacji działań określonych w programie; 
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym 
gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
6) realizowanie działań wynikających z programu. 
2. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania realizuje wskazany przez 
dyrektora szkoły nauczyciel. 

 
 
 
 

§24. 

1. Szkoła zapewnia możliwość udziału uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu  
poprzez organizację i koordynację tego udziału.  
2. Udział uczniów w konkretnych działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych i 
koordynowanych przez szkołę wymaga uzyskania zgody ich rodziców.  
3. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w formie 
KołaWolontariusza prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych. 
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4. Opiekunem Koła Wolontariusza jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora w danym 
roku szkolnym. 
5. W ramach działalności Koła uczniowie  w szczególności: 
1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i 
bezinteresownej pomocy innym; 
2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych;  
3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego i 
środowiska naturalnego; 
4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na 
rzecz szkoły;  
5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej; 
6) promują ideę wolontariatu w szkole w ramach Szkolnego Koła Caritas. 
6. Opiekun Koła Wolontariatu sporządza sprawozdanie z organizacji i realizacji działań 
wolontariatu w Szkole w danym roku szkolnym i przedstawia listę uczniów 
rekomendowanych do wpisania na świadectwie informacji potwierdzającego  aktywność 
społeczną w formie wolontariatu. 
7. W szkole działa wybierana na każdy rok szkolny „Rada Wolontariatu”, do zadań której 
należy: 
1) pozyskiwanie danych o podmiotach, na rzecz których uczniowie szkoły mogliby działać w  
formie wolontariatu; 
2) proponowanie  form współpracy z organizacjami i instytucjami w ramach  działań 
wolontariatu; 
3) organizowanie działań promujących ideę wolontariatu; 
4) dokonywanie corocznych sprawozdań z organizacji i realizacji działań wolontariatu w 
szkole. 
8. Opiekunem Rady Wolontariatu jest nauczyciel. 
9. W skład Rady Wolontariatu wchodzą opiekun i trzech wolontariuszy. 
10. Rada Pedagogiczna w uzgodnieniu z Samorządem określa Regulamin Rady Wolontariatu 
z uwzględnieniem: 
1) zasad wyboru Rady Wolontariatu; 
2) struktury wewnętrznej Rady Wolontariatu; 
3) zasad współpracy Rady Wolontariatu z instytucjami. 

§25. 
1. Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego 
centrum informacji, a także miejsca pomocy w odrabianiu lekcji. 
2. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny. 
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice 
uczniów uczęszczających do szkoły. 
4. Z biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, wczesnym 
wspomaganiem rozwoju oraz ich rodzice. 
5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty   nie 
piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe). 
6. Do zbiorów bibliotecznych należą: 
1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne; 
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów; 
3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej; 
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe; 
5) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli; 
6) zbiory multimedialne; 
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7) materiały regionalne i lokalne; 
8) inne. 
7. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji; 
3) wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności 
szkoły. 
 8. Biblioteka szkolna współpracuje z: 
1) uczniami w zakresie: 
a) rozbudzanie i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów; 
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia; 
c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników iodpowiedzialności za ich 
wspólne użytkowanie; 
2)nauczycielami w zakresie: 
a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych; 
b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych; 
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie 
wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki; 
3) rodzicami w zakresie: 
a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe; 
b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie wywiązania się z 
dbania o wspólne podręczniki; 
c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów 
przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży. 
9. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz 
instytucjami kulturalno-oświatowymi. 
10. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa regulamin biblioteki. 
11. Biblioteka nie rzadziej niż co pięć lat przeprowadza inwentaryzację księgozbioru z 
uwzględnieniem przepisów o bibliotekach. 
 

§26. 
1. W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”. 
2. Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza 
zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.  
3. Do  zadań świetlicy należy: 
1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych; 
2) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i 
uzdolnienia; 
3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów; 
4) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów. 
4. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych, oraz 
przerw przewidzianych w kalendarzu roku szkolnego na dany rok szkolny, od poniedziałku 
do piątku. 
5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w 
szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na: 
1) czas pracy rodziców; 
2) organizację dojazdu do szkoły; 
3) inne okoliczności wymagające opieki. 
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6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się na 
pisemny wniosek rodziców. 
7. Dyrektor określa  wzór  wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy z uwzględnieniem: 
1) określenia czasu  niezbędnej opieki nad dzieckiem; 
2) wskazania osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 
3) danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem. 
8. Na polecenie dyrektora świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów ze względu na 
inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 
9. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione. 
10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych 
przezkierownika świetlicy, w tym w salach lekcyjnych, czytelni. 
11. Świetlica umożliwia uczniom odrabiane zadań domowych pod opieką wychowawcy 
świetlicy i innych nauczycieli. 
12. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, 
organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia. 
13. Świetlica w uzgodnieniu z rodzicami umożliwia uczniom korzystanie z zajęć 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły. 
14. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określa  szczegółowe zasady organizacji 
świetlicy szkolnej. 

§27 
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”.  
2. Stołówka organizuje dożywianie w formieobiadówdwudaniowychz uwzględnieniem zasad 
zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. 
3. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
4. Korzystanie ze stołówki  jest odpłatne. 
5. Stołówka jest czynna w dniach zajęć organizowanych przez szkołę. 
 

Rozdział V 
Nauczyciele i pracownicy szkoły 

 
§28. 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 
2. Na stanowisku nauczycieli zatrudnieni są pracownicy na jednoosobowych lub 
wieloosobowych stanowiskach prac: 
1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne; 
2) pedagog szkolny; 
3) nauczyciel bibliotekarz; 
4) wychowawca świetlicy; 
5) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej; 
6) nauczyciel specjalista. 
3.Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy: 
1) administracji; 
2) obsługi; 
3) pomoc nauczyciela. 
4. Nauczyciel obowiązany jest: 
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 
szkołę; 
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2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 
a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 
człowieka; 
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 
6) rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów; 
7) określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
8) rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 
uczestnictwo w życiu szkoły; 
9) podejmować działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 
10) współpracować z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w Brzesku w procesie 
diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania 
uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 
uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 
funkcjonowaniaucznia oraz planowania dalszych działań; 
11) prowadzić obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 
rozpoznanie u uczniów:  trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka 
wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego 
zainteresowań, – szczególnych uzdolnień; 
 12) wspomagać uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 
z uczniami; 
13) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 
14) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 
15) wykonywać  czynności administracyjne, w tym rzetelnie i na bieżąco prowadzić 
dokumentację przebiegu nauczania oraz inną dokumentację szkolną związaną z 
realizowanymi zadaniami; 
16) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, w zebraniach rady pedagogicznej i w pracach 
zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły; 
17) ) rzetelnie i terminowo wykonywać zadania wynikające z przepisów prawa oraz zlecone 
przez dyrektora szkoły; 
18) przestrzegać przepisów ppoż., BHP, regulaminów oraz zarządzeń dyrektora szkoły;  
19) przestrzegać zasad ochrony informacji niejawnych; 
20) dbać o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne. 
5. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad: 
1)sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb 
w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);  
2)w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;  
3)może zwalniać uczniów do toalety pojedynczo (jeżeli rodzic ucznia wyraził pisemną 
zgodę); 
4)w trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego harmonogramu; 
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5)zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe; 
6)wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad 
bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych; 
7)w trakcie kontaktów bieżących z uczniami zawsze reaguje na wszelkie przejawy zachowań, 
które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów. 
6.Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”. 
7. Wychowawca opiekuje się uczniami w powierzonym mu oddziale i jest ich rzecznikiem w 
środowisku szkolnym. 
8. Do zakresu zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności: 
1) opieka nad oddziałem i prowadzenie planowej pracy wychowawczo-profilaktycznej z 
wychowankami; 
2) organizowanie i koordynowanie działań z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
3) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi 
i  koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych; 
4) współdziałanie ze specjalistami w celu rozpoznawania i wypełniania indywidualnych 
potrzeb wychowanków; 
5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o 
postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację Programu wychowawczo-
profilaktycznego; 
6) kontrolowanie obecności wychowanków na zajęciach, podejmowanie czynności 
wyjaśniających przyczyny nieobecności oraz inicjowanie egzekucji administracyjnej wobec 
uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego; 
7) przygotowanie i prowadzenie spotkań z rodzicami; 
8) prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z odrębnymi przepisami. 
9. Wychowawca otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich 
wychowanków, a także planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy 
życia zespołowego integrujące oddział klasowy. 
10. Do zadań pedagoga  należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły; 
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 
w życiu szkoły; 
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 
młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i 
pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 
jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
10. Do zadań logopedy należy w szczególności:  
1) diagnozowanie logopedyczne w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju 
językowego uczniów; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i 
nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 
jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

 
Rozdział VI 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
 
 

§29. 
1.Ocenianiu w szkole podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  
2) zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej; 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 
3) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.  
3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 
4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie. 

 
§30. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 
postępach w tym zakresie; 
2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 
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zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i  
trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 
wychowawczej. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych przepisów. 
4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania; 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych. 
5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,  lub 
zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie 
edukacyjnym. 

§31 
1. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 
począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając 
następujących skrótów literowych:  
 1) stopień celujący              - 6          -  cel; 
2) stopień bardzo dobry      - 5          - bdb; 
3) stopień dobry                 - 4          - db; 
4) stopień dostateczny          - 3         - dst; 
5) stopień dopuszczający      - 2         - dop; 
6) stopień niedostateczny    - 1         - ndst. 
3.Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach cząstkowych lub jako  informację 
dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady 
stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych zasadach oceniania. 
4.Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej wraz z datą 
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dzienną. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach 
ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie 
w pełnym brzmieniu. 
5. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na 
bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując cząstkowe oceny bieżące.  
6. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 
ocenami opisowymi. 
7. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

§32 
1.Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a 
śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy. 
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków. 
3. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:  
1) klasy I-III szkoły podstawowej:  
 a) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny 
opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia rodzicom 
oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami; 
 b) ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia 
oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego 
wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego; 
 c) oprócz bieżącego oceniania nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen 
bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza); 
2) ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV-VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka 
polskiego i języka obcego nowożytnego):  
a) mniej niż 33 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny; 
b) od 33% do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający; 
c) od 51% do 70% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny; 
d) od 71% do 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry; 
e) od 91 % do 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry; 
f) 98 % -100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący. 
3. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:  
1) odpowiedzi ustne; 
2) sprawdziany pisemne; 
3) praca domowa; 
4) wypracowanie; 
5) prace wykonywane przez uczniów;  
6) test;  
7) referat;  
8) praca w grupach; 
9) praca samodzielna; 
10) prezentacja indywidualna i grupowa; 
11) testowanie sprawności fizycznej; 
12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych; 
13) wytwory pracy własnej ucznia; 
14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;  
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15)obserwacja ucznia; 
16) aktywność ucznia podczas zajęć; 
17) kartkówka; 
18) prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 
 §33.  

1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, 
poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego 
rodzicom. 
2. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy klasy o umożliwienie 
wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  
lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.  
3.Wychowawca klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w 
ust. 2, w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później 
jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku. 
4. Prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną 
dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu 
wyłącznie na terenie szkoły. 
5. Prace pisemne ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do 
zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 
 

§34. 

1. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady: 
1) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 
materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
2)częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;  
3) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności 
wynikającej ze specyfiki przedmiotu; 
4) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać 
zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 
5) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do 
wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, każda ocena jest opatrzona komentarzem 
nauczyciela. Rodzicom ucznia umożliwia się wgląd w pracę pisemną dziecka na terenie 
szkoły i w obecności nauczyciela.  
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 
3. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnejdotyczącej 
mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy.  
4. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera: 
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 
2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 
3) wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; 
4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 
5. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału 
uczniów. 

 
§35. 
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1. Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji 
śródrocznej i rocznej: 
1) stopień celującyotrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;  
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 
nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania; 
c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim; 
d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada 
inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia; 
2) stopień bardzo dobryotrzymuje uczeń, który: 
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz 
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 
b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, 
potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach; 
3) stopień dobryotrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania, ale 
opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;  
b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 
praktyczne; 
4) stopień dostatecznyotrzymuje uczeń, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści 
zawartych w podstawie programowej; 
b) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 
trudności; 
5) stopień dopuszczającyotrzymuje uczeń, który: 
a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te 
umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 
dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych; 
b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; 
6) stopień niedostatecznyotrzymuje uczeń, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki  
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 
przedmiotu; 
b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
2. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają 
nauczyciele. 
3. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki, muzyki, plastyki bierze się 
w szczególności po uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego –  
także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z 
wychowania fizycznego. 
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6.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach wydanej 
przez lekarza. 
7.W przypadkach zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 
8. Możliwym jest zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
podstawie opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony. Nauczyciel 
dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej. 
 

§36 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 
zachowania ustala się według następującej skali z następującymi skrótami literowymi: 
1) ocena wzorowa                    - wz; 
2) ocena bardzo dobra              - bdb; 
3) ocena dobra                          -db; 
4)ocena poprawna                   -popr; 
5) ocena nieodpowiednia         - ndp; 
6) ocena  naganna                    - ng. 
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej. 
3. Ocenianie bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w postaci uwag 
pozytywnych i negatywnych. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, 
a także w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu. 
4. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 
szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie 
wobec kolegów i innych osób. 
5. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie; 
2) dbałość o frekwencję i punktualność; 
3) dbałość o dobre imię szkoły; 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
6) kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 
 

§37 
1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania: 
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,  
a ponadto: 
a) dba o dobre imię szkoły; 
b) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub 
wykonanie pomocy dydaktycznych; 
c) bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym; 
d) dba o piękno mowy ojczystej; 
e) jest osobą o wysokiej kulturze osobistej; 
f) z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska; 
g) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego; 
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h) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 
nieusprawiedliwionych; 
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,  
a ponadto: 
a) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub 
pomocy dydaktycznych; 
b) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;  
c) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 
nieusprawiedliwionych; 
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
a) regularnie przygotowuje się do lekcji; 
b) włącza się w prace na rzecz  szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz bezinteresownie 
pomaga kolegom; 
c) jest grzeczny, aktywny i kulturalny; 
d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 
nieusprawiedliwionych; 
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
a) włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania 
własnej inicjatywy; 
b) zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników szkoły i kolegów; 
c) zachowuje się poprawnie na terenie szkoły i poza nią; 
d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin 
nieusprawiedliwionych; 
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen; 
b) nie przestrzega zasad dobrego wychowania; 
c) wchodzi w kolizję z prawem; 
d) dewastuje mienie społeczne i przyrodę; 
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie 
nieodpowiedniej, a ponadto: 
a) jest agresywny i wulgarny; 
b) swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w szkole. 

 
§38 

1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady: 
1) ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 
2) wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i 
rodziców o zasadach i kryteriach oceniania zachowania; 
3) przy ustalaniu oceny z zachowania głos decydujący należy do wychowawcy; 
4) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć  
edukacyjnych;  
5) ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad 
współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w 
środowisku szkolnym. 
 

§39 
1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 
1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  
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edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 
nauczania; 
3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków; 
6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;  
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych,  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 
edukacyjnych ucznia; 
8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych 
uczniów; 
9) informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej  
o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych  oraz okresowej/rocznej  ocenie zachowania; 
10) umożliwianie uzyskania i ew. poprawy ocen bieżących; 
11) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie 
rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia; 
12) uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców; 
13) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 
dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców. 
2. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy: 
1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych; 
2) wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach; 
3) regularne odrabianie prac domowych; 
4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych 
przez nauczyciela; 
5) pisanie prac kontrolnych; 
6) aktywne uczestnictwo w zajęciach; 
7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków 
podczas lekcji wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki. 
 

§40 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. 
2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy 
zasadności wniosku. 
4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań  
i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może 
ocenę podwyższyć lub utrzymać. 
5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać 
sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w 
obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne. 
6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 
 
 

§41 
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1. Uczeń lub jego  rodzice mogą zwrócić się do wychowawcyo ustalenie wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej. 
3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku. 
4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie 
obowiązków określonych w § 37. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub 
utrzymać. 
5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać 
analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog szkoły, wychowawca, 
przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza. 
6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania. 
 

§42 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – 
według skali ustalonej w statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
i śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
2. Klasyfikację śródrocznąprzeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni 
poprzedzających zakończenie I półrocza. 
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 
 

§43 
1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 
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) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 
opinii. 
2. Ustala się następujące zasady informowania rodziców: 
1) o wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania 
uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego: 
a) uczniowie – na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego; 
b) rodzice –  na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny; 
2) o ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są: 
a) na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem szkoły; 
b) na spotkaniach indywidualnych podczas dyżurów nauczycieli do dyspozycji rodziców. 
3. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
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edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom nauczyciele poszczególnych zajęć 
edukacyjnych. 
4. Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 
przekazuje uczniom i ich rodzicom wychowawca klasy. 
5. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy, na 7 dni przed terminem zebrania  
Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji,  informuje 
ustnie ucznia  o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej. 
6. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości 
dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem zebrania  
Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.   
7. O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania 
klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców: 
1) ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem do 
dziennika; 
2) wysyłanie pisma przez sekretariat szkoły. 
8. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej 
zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa lub roczna może ulec 
zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu 
pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania 
komisji. 
9. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.7jest ostateczna w tym trybie postępowania. 
 

§44. 
1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym poradni specjalistycznej. 
2.Ogólne warunki ocenianiauczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
1)ocena powinna motywować ucznia do dalszego wysiłku i oszczędzać frustracji, dlatego 
nauczyciel w oparciu o wyniki badań diagnostycznych jest zobowiązany dostosować 
wymagania do faktycznych możliwości dziecka; 
2)uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają w procesie oceniania 
szczególnych warunków odpowiadających indywidualnym możliwościom i potrzebom: 
a)dostosowania wymagań i oceniania do możliwości i potrzeb;  
b)indywidualizacji programów nauczania;  
c)zróżnicowania poziomu testu do możliwości percepcyjnych;  
d)dostosowanie formy sprawdzania wiedzy do możliwości psychofizycznych; 
3) Podstawą oceny powinien być wysiłek i wkład pracy ucznia, a nie efekty pracy: 
a)ocena powinna być pozytywna, doceniająca najmniejsze nawet wysiłki czy umiejętności 
ucznia; 
b)rozstrzygana zawsze na korzyść ucznia w przypadku wahania nauczyciela jaką ocenę 
wystawić – wyższą czy niższą; 
c)jasna i jawna – regularne rozmowy z uczniami na temat zasad oceniania i wystawionych 
ocen, komentarz ustny lub pisemny do oceny. 
3.Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysgrafią, dysleksją, 
dysortografią, dyskalkulią: 
1)ocena w głównej mierze powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi ustnych, a prace 
pisemne należy oceniać za ich wartość merytoryczną, a nie poprawność ortograficzną czy 
poziom graficzny pisma;  
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2)podczas pisania sprawdzianów należy wydłużyć limit czasu, oceniać na 
jednakowych prawach brudnopis i czystopis;  
3)nie oceniać czytania głośnego przed zespołem klasowym, głośno powinien czytać tylko 
tekst uprzednio polecony do opracowania w domu;  
4)w przypadku dysgrafii umożliwić uczniowi wykonywanie prac domowych na komputerze 
oraz pismem drukowanym w czasie zajęć;  
5)nieczytelne fragmenty prac odczytywać w indywidualnym kontakcie z uczniem;  
6)należy pamiętać, że wypowiedzi ustne są lepszym wskaźnikiem jego umiejętności niż prace 
pisemne;  
7)dziecko z dysleksją wymaga wielu powtórzeń i częstej kontroli rozumienia polecenia, nie 
należy „wyrywać” go do natychmiastowej odpowiedzi; 
8)nie oceniać tempa czytania; w zakresie czytania ważne jest to, żeby uczeń opanował na tyle 
technikę czytania, by mógł zrozumieć tekst;  
9)ocena z przedmiotu powinna być oceną ogólną, na którą składają się wszystkie przejawy 
aktywności, sprawności i umiejętności uczniów możliwe do zaobserwowania z danego 
przedmiotu. 
4.Ocenianie ucznia z upośledzeniem umysłowym: 
1)sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka;  
2)indywidualne podejście do każdego ucznia zamiast porównywania go z innymi; 
3)przyglądanie się postępom, a nie wyłącznie efektom; 
4)branie pod uwagę niepowtarzalnych możliwości ucznia, ale i ograniczeń, zainteresowań, 
właściwego dla niego tempa pracy; 
5)uczeń z upośledzeniem umysłowym pisze kartkówki, sprawdziany, testy i prace klasowe 
dostosowane do jego możliwości i umiejętności psychofizycznych; 
6)sposób sprawdzania i egzekwowania wiedzy należy dostosować do jego możliwości 
psychofizycznych, np. nie pytamy ustnie uczniów z trudnościami w artykulacji oraz nie 
stosujemy sprawdzania w formie pisemnej u uczniów z trudnościami kinestetycznymi; 
7)w pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, 
niż otwartych wymagających werbalizacji myśli;  
8)stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie złożonych; 
9)zawsze należy upewnić się czy uczeń rozumie polecenie;  
10)najczęściej poziom graficzny i ortograficzny pisma nie powinien podlegać ocenie;  
11)przygotować taką ilość zadań, aby uczeń miał szansę skończyć sprawdzian razem z klasą 
lub wydłużyć mu czas jeżeli pracuje szczególnie wolno;  
12)z przedmiotów, na których występują duże trudności z percepcją i rozumieniem należy 
przede wszystkim oceniać wkład pracy, a nie końcowe efekty;  
13)podczas sprawdzianów należy udzielać wsparcia i pomocy uczniom, którzy są mało 
samodzielni w swojej pracy;  
14)umożliwiać zdobycie ocen za prace dodatkowe. 
5.Ocenianie ucznia z zaburzeniami emocji i zachowania: 
1)sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka; 
należy pamiętać, że istotne zaburzenia emocji i zachowania mają wpływ na zapamiętywanie i 
późniejsze odtwarzanie zdobytej wiedzy; 
2)oceniać wartość merytoryczną prac, a nie zachowanie ucznia;  
3)jeżeli widzimy dużą ilość wolnych miejsc np. w teście dopytujemy ucznia, istnieje bowiem 
możliwość, że nie doczytał do końca zadania, ale zna odpowiedź na pytanie;  
4)ilość materiału do sprawdzenia dostosować do aktualnych możliwości psychofizycznych 
ucznia;  
5)zawsze należy upewnić się, czy uczeń rozumie polecenie;   
6)należy stosować jasno i prosto sformułowane polecenia, unikać poleceń wielokrotnie 
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złożonych; można polecenie rozbić na kilka prostych samodzielnych zadań. 
6.Ocenianie ucznia z zaburzeniami komunikacji językowej: 
1)w ocenie należy uwzględnić trudności w poprawnym formułowaniu zdań, zarówno 
w formie pisemnej jak i ustnej;  
2)sposób sprawdzania wiedzy należy dostosować do możliwości percepcyjnych dziecka;  
3)w pracach pisemnych należy stosować więcej zadań typu zamkniętego i wyboru, 
niż otwartych wymagających werbalizacji myśli;  
4)sposób sprawdzania i egzekwowania wiedzy należy dostosować do jego możliwości 
psychofizycznych, np. nie pytać ustnie uczniów z trudnościami w artykulacji oraz unikać 
sprawdzania w formie pisemnej otwartej. 
7.Ocenianie ucznia przewlekle chorego: 
1)przy ocenianiu ucznia przewlekle chorego należy przede wszystkim dostosować formy 
sprawdzania wiedzy do jego aktualnych możliwości oraz stanu zdrowia;  
2)należy uwzględnić rodzaj schorzenia, przyjmowane leki, powodujące określone trudności 
w funkcjonowaniu szkolnym i w uzasadnionych przypadkach można przesunąć termin 
sprawdzianu; np. uczeń źle funkcjonuje w godzinach rannych, pytamy go lub robimy 
sprawdzian w dniu, gdy lekcja odbywa się później. 
8. Ocenianie ucznia z obniżonymi możliwościami intelektualnymi: 
1)w ocenianiu należy uwzględnić aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
która szczegółowo określa rodzaj dostosowania i sprawdzania wiedzy z poszczególnych 
przedmiotów; 
2)czynnikami, które podlegają ocenie jest wkład pracy i motywacja; w indywidualnych 
przypadkach wskazane jest naprowadzenie ucznia na właściwy tor myślowy, szczególnie 
u uczniów mających trudności z uogólnianiem i samodzielną wypowiedzią. 
9.Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie.  
10.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i 
zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  
11.Ogólne kryteria oceny śródrocznej oraz końcoworocznej z poszczególnych przedmiotów 
dla uczniów o  specjalnych potrzebach edukacyjnych: 
1)ocena celująca: 
a)uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza zindywidualizowany (dostosowany 
do jego potrzeb) program lub plan; 
b)uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć; 
c) chętnie ćwiczy i pracuje na lekcjach; 
d)próbuje jak najlepiej wykonywać postawione zadania; 
e)samodzielnie rozwija własne zainteresowania; 
f)reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach. 
2)ocena bardzo dobra: 
a)uczeń  opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności zawartych w 
zindywidualizowanym (dostosowanym do jego potrzeb) programie lub planie; 
b)jest aktywny i zaangażowany w proces uczenia się, o czym świadczy ilość dobrych i bardzo 
dobrych ocen cząstkowych; 
c) uczeń zawsze przygotowany do lekcji; 
d)próbuje jak najlepiej wykonywać postawione zadania; 
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e)pracuje systematycznie i wytrwale; 
f)wykazuje dużą inicjatywę w zakresie samodzielnie wykonywanych zadań w klasie i w 
domu; 
3)ocena dobra: 
a)uczeń opanował w stopniu dobrym  zakres wiadomości i umiejętności zawartych w 
zindywidualizowanym (dostosowanym do jego potrzeb) programie lub planie; 
b) chętnie ćwiczy, aktywnie pracuje na lekcjach; 
c)próbuje jak najlepiej wykonywać postawione zadania, przy niewielkim wsparciu 
nauczyciela; 
d)samodzielnie podejmuje próby wykonania czynności ruchowych, poszczególnych zadań; 
e) polecenia i zadania z reguły wykonuje poprawnie; 
f)prowadził zeszyty przedmiotowe, systematycznie uzupełniał ćwiczenia; 
g) w miarę systematycznie odrabiał prace domowe; 
4) ocena dostateczna: 
a)uczeń opanował podstawowe treści zawarte w zindywidualizowanym (dostosowanym do 
jego potrzeb) planie, programie nauczania; 
b)wykonuje typowe ćwiczenia i zadania o średnim stopniu trudności; 
c) pracował na lekcji samodzielnie i w grupie, ale też wymagał wsparcia nauczyciela; 
d)popełnia wiele błędów; 
e) nie wykonuje wszystkich poleceń nauczyciela; 
f)opuszcza lekcje;  
g)prowadzi zeszyty przedmiotowe; 
5)ocena dopuszczająca: 
a)uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawarte 
w programie bądź planie nauczania dostosowanym do jego potrzeb; 
b) jest bierny; 
c)mało samodzielny; 
d)wymaga ciągłej kontroli i pomocy ze strony nauczyciela; 
e)często zachęcany przez nauczyciela nie wykonuje jego poleceń; 
f)ma lekceważący stosunek do przedmiotu oraz nauczyciela; 
g)nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa; 
h)ma dużo opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych; 
i)prowadzi zeszyty przedmiotowe; 
j)sporadycznie odrabia prace domowe; 
6)ocena niedostateczna: 
a)uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności zawartych w 
zindywidualizowanym  programie bądź planie nauczania; 
b)jest bierny; 
c) niesamodzielny; 
d)wymaga ciągłej kontroli i pomocy  ze strony nauczyciela; 
e)często zachęcany przez nauczyciela nie wykonuje jego poleceń; 
f) nie jest w stanie wykonywać przy pomocy nauczyciela zadań o niewielkim i elementarnym 
stopniu trudności; 
g) ma wysoce lekceważący stosunek do przedmiotu oraz nauczyciela; 
h)nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa; 
i)ma dużo opuszczonych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych; 
j)nie wykonuje prac domowych; 
k)jest nieprzygotowany do lekcji (np. nie posiada przyborów potrzebnych do lekcji 
matematyki, plastyki, muzyki). 
12.Ocena celująca jako ocena klasyfikacyjna jest informacją o przekroczeniu wymagań 



  

31 
 

programowych i ogromnym postępie w rozwoju ucznia. Sytuacja taka powinna oznaczać 
konieczność powtórnego przebadania ucznia w poradni psychologiczno-pedagogicznej i 
zmianę sposobu nauczania. 
13.Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim odbywa się na zasadach określonych dla uczniów pełnosprawnych. 
14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek 
rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki 
tego języka obcego nowożytnego. 
15. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”.  

§45. 
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach 
I-III szkoły podstawowej 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. 
2. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 
najwyższej oraz 
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 
klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz 
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej; 
4) klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. 
3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń 
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
6. Na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej poszczególni 
nauczyciele informują uczniów o przewidzianych dla nich ocenach niedostatecznych. 
W tym terminie wychowawca informuje rodziców o spodziewanych ocenach 
niedostatecznych ucznia (potwierdzenie podpisem rodzica(prawnego opiekuna) w dzienniku 
zajęć). 
7.Na siedem dni przed śródrocznym i rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 
poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują ustalone przez siebie oceny do dziennika 
lekcyjnego, o czym informują uczniów. 
8. Nauczyciel uzasadnia pisemnie każdą ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację o 
jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, wskazując, co uczeń robi 
dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
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9. W/w przepis stosuje się również do wychowawców klas w zakresie ocen zachowania. 
10.Uczeń ma prawo odwołać się, w ciągu trzech dni od poinformowania go o wystawionych 
ocenach rocznych do dyrektora, jeżeli oceny zostały wystawione niezgodnie z 
obowiązującymi zasadami oceniania. Dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu 
egzaminu sprawdzającego i ustala jego terminy i zasady. 
 

§46. 
1. Proces kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia prowadzony jest systematycznie i powinien 
umożliwiać uzyskanie minimalnej ilości ocen cząstkowych: 
1)każdy nauczyciel informuje uczniów przed rozpoczęciem danego okresu szkolnego o 
planowanej ilości sprawdzianów w tym okresie oraz o zasadach otrzymywania przez uczniów 
ocen innych niż sprawdziany; 
2)ilość ocen cząstkowych w okresie nie może być mniejsza niż podwójna liczba godzin 
danego przedmiotu tygodniowo w danej klasie; 
3)uczeń powinien otrzymać w każdym okresie szkolnym z przedmiotów realizowanych w 
wymiarze przynajmniej 2 godzin tygodniowo przynajmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną a 
z przedmiotów realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo – przynajmniej dwie oceny 
za odpowiedzi ustne. 
2. Uczeń ma prawo do: 
1)odwołania się od oceny rocznej w przypadku zdarzeń losowych (nie więcej niż z 3 
przedmiotów); 
2)egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku przekroczenia 50% nieobecności 
usprawiedliwionych z danego przedmiotu; 
3)egzaminu poprawkowego w przypadku oceny niedostatecznej z jednych lub dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
4)bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 
ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
3.Uczeń ma prawo odwołać się na ocenę wyższą. 
 

§47. 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów lub zajęć 
edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; 
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny; 
2) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 
2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – dla ucznia nie 
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego; oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 



  

33 
 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w pkt.1 przeprowadza komisja, w 
której skład wchodzą: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
8. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, pkt. 2, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 
komisja, w której skład wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 
egzamin. 
9. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 
rodzice ucznia. 
10. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
3) termin egzaminu; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 
13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

§48. 
1. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
1) Dla ucznia wyrażającego chęć poprawienia oceny, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne, określa: 
a)zakres materiału programowego i umiejętności, których uczeń nie opanował lub nie posiadł, 
a których opanowanie lub posiadanie jest warunkiem uzyskania oceny wyższej niż 
przewidywana; 
b)formę i termin sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, umożliwiającą uzyskanie oceny 
wyższej od przewidywanej wraz z adnotacją w dzienniku lekcyjnym; 
2)każdy uczeń ma możliwość uzyskania oceny zachowania wyższej niż przewidywana; 
3)uczeń, lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi 
trybu ustalania oceny;                                                                                                                         
4). zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych; 
5) w przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 
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sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
b) w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 
szkoły – jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 
6) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania; 
a) w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora 
szkoły – jako przewodniczący komisji; wychowawca oddziału; nauczyciel prowadzący 
zajęcia edukacyjne w danym oddziale; pedagog; przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
przedstawiciel rady rodziców; 
b) komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 
c) z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska osób 
wchodzących w skład komisji; termin posiedzenia komisji; imię i nazwisko ucznia; wynik 
głosowania; ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem; 
d) protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust.1,pkt. 5, podpunkt a 
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 
1) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 
2)  sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami; 
3) ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający: 
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
c) termin sprawdzianu; 
d) imię i nazwisko ucznia; 
e) zadania sprawdzające; 
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 
4) do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego; 
5) protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 
6)ustalona przez komisję, o której mowa w pkt. 5, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny;7) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego; 
8) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń , który w wyniku klasyfikacji rocznej 
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z: 
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu 
poprawkowego z tych zajęć; 
3)egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich; 
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4) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
5) egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej; 
6) egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 
7) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której  
skład wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; nauczyciel 
prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 
8) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 
9) z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: 
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
c) termin egzaminu; 
d) imię i nazwisko ucznia; 
e) zadania egzaminacyjne; 
f)ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
4. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 
lecz uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; 
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku 
egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych 
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez 
komisję jest ostateczna. 
7. Uczeń który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyżej i powtarza klasę. 
8. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może raz w ciągu 
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z  jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że 
te zajęcia  są realizowane w klasie programowo wyższej. 
 

§49. 
 1. Oceny zachowania ustala się według skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, 
nieodpowiednie, naganne. 
2.Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 
a)wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
c)dbałość o honor i tradycje szkoły; 
d)dbałość o piękno mowy ojczystej; 
e)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
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f)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
g)okazywanie szacunku innym osobom. 
3.Zachowanie ucznia posiadającego opinię/orzeczenie poradni dotyczące zaburzeń 
zachowania (ADD, ADHD, ASPERGER, itp.) podlega ocenie poprzez analizę jego 
zachowań, której dokonuje wychowawca klasy na podstawie Karty Zachowania Ucznia. 
Uczeń otrzymuje punkty i opisy zachowania w ciągu tygodnia. Umieszczane są one w 
specjalnej karcie zachowania ucznia. Po tym okresie wychowawca sumuje otrzymane przez 
dziecko tygodniowe punkty i analizuje opisy zachowań niepożądanych. Na tej podstawie 
ustala tygodniową ocenę zachowania (według skali: wzorowa, bardzo dobra, dobra, 
poprawna, odpowiednia, nieodpowiednia, naganna), o której informuje ucznia i jego rodziców 
omawiając postępy, lub zauważając pogorszenie.  Oceny rocznej i śródrocznej dokonuje 
wychowawca ucznia w oparciu o oceny cząstkowe, konsultacje z pedagogiem szkolnym i 
innymi nauczycielami. 
 

Rozdział VII 
Uczeń Szkoły 

 
 

§50. 
1. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie przyjmowani są 
uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły. 
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
3. W postepowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ 
prowadzący, którym przyznaje on określoną liczbę punktów. 
4. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów 
przyjęć. 
5. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki trwa do 18 roku życia. 
6. Uczeń ma prawo do: 
1)zgodnego z wymogami higieny tygodniowego rozkładu zajęć uwzględniającego 
równomiernie w ciągu tygodnia rozłożonej liczby godzin i przedmiotów w zależności od 
stopnia trudności; 
2)informowania go przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym 
sprawdzianie pisemnym; 
3)przestrzegania przez nauczycieli ilości przeprowadzanych sprawdzianów - w ciągu dnia 
jeden sprawdzian pisemny,w ciągu tygodnia trzy sprawdziany pisemne, obejmujące co 
najmniej 1 dział; 
4)stałego, wygodnego i zgodnego z wymogami higieny pracy umysłowej miejsca pracy; 
5)poszanowania jego godności przez nauczyciela, innych pracowników i uczniów; 
6)zapewnienia mu bezpiecznych warunków w czasie jego pobytu w szkole; 
7)nie stosowania wobec niego przymusu fizycznego lub psychicznego ze strony kolegów i 
pracowników szkoły; 
8)korzystania w przypadku trudnych warunków domowych z różnych możliwych sposobów 
pomocy materialnej ze strony szkoły lub innych podmiotów; 
9)życzliwego, podmiotowego i jednakowego stosunku do wszystkich uczniów traktowania 
przez nauczycieli; 
10)swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza tym dobra innych osób; 
11)uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych; 
12)uczestniczenia za zgodą rodziców w pozaszkolnych formach zajęć; 
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13)sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i prawidłowo umotywowanej oceny oraz do 
stosowania ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 
14)indywidualnej pomocy, w przypadku trudności w nauce; 
15)korzystania z pomieszczeń szkolnych; 
16)korzystania z porad specjalistów; 
17) ochrony zdrowia; 
18) swobody myśli, sumienia i wyznania; 
19) bezpłatnego nauczania w szkołach publicznych; 
20) nauki religii na ich życzenie bądź rodziców; 
21) odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (nie więcej niż o jeden rok;) 
22) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce); 
23) swobody myśli, sumienia i wyznania; 
24) dochodzenia swoich praw przy pomocy reprezentantów samorządu uczniowskiego. 
7. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 
1) w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) 
może złożyć skargę do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zaistniałegozdarzenia; 
2) dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 
a) dyrektor szkoły – przewodniczący; 
b) z-ca dyrektora; 
c) pedagog szkolny; 
d) wychowawca klasy; 
e) przedstawiciel RR; 
f) przedstawiciel SU. 
3) komisja rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty wpływu skargi. 
4) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji informuje na piśmie ucznia i jego 
rodzica (prawnego opiekuna) o efekcie rozpatrzonej skargi. 
8. Uczeń ma obowiązek: 
1)przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole; 
2)podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli; 
3)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 
4)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 
pracowników szkoły; 
5)dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz o prawidłowy rozwój; 
6)dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 
9. Ucznia można nagrodzić za: 
1) wybitne osiągnięcia w nauce; 
2) wzorową postawę uczniowską; 
3) reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach; 
4) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego; 
5) stuprocentową frekwencję. 
10. Nagrodami, o których mowa w ust. 8 są: 
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy; 
2) pochwała wychowawcy lubdyrektora wobec uczniów szkoły; 
3) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów); 
4) dyplom uznania od dyrektora; 
5) nagroda książkowa lub rzeczowa; 
6). Tytuł Absolwenta Roku. 
11.Dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, 
nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego. 
12. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę. 
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13.Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z 
tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.  
14.Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie. Nazwiska 
uczniów nagrodzonych Nagrodą dyrektora ogłasza się na forum szkoły,  na stronie 
internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej i na portalu gminnym. 
15.Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 
1)wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, 
zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu 
prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych; 
2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując 
zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia. 
16. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć; 
1) sprzeciw może być złożony do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 3 
dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub 
uczeń uzasadniają jego złożenie; 
2) w celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 
a) wychowawca oddziału; 
b) pedagog szkolny; 
c) opiekun samorządu uczniowskiego; 
d)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
e) przedstawiciel rady rodziców; 
3) komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją 
decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej 
liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału; 
4) o wyniku rozstrzygnięć  wychowawca oddziału powiadamia rodzica w formie pisemnej. 
17. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, a w szczególności 
za : 
1)lekceważenie i zaniedbywanie nauki; 
2)opuszczanie godzin lekcyjnych oraz obowiązkowych zajęć bez usprawiedliwienia; 
3)naruszanie porządku w szkole (bójki, niszczenie mienia szkolnego, przemoc psychiczna i 
słowna); 
4)lekceważenie wychowawcy, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
5)palenie papierosów i picie alkoholu w czasie zajęć lekcyjnych i uroczystości szkolnych, w 
tym: dyskoteki, wycieczki szkolne, zawody sportowe; 
6)przebywanie na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających; 
7)włączenie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji; 
8) brak obuwia zastępczego; 
9)niewłaściwe zachowanie podczas wycieczki; 
10) samowolne opuszczanie terenu szkoły; 
11) wchodzenie w konflikt z prawem. 
18.Uczniowie łamiący przyjęte zasady postępowania i przepisy statutu mogą otrzymać 
upomnienia lub kary: 
1)ustne upomnienie wychowawcy wobec klasy;  
2)naganę dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 
3)ustne lub pisemne powiadomienie rodziców; 
4)zawieszenie prawa ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz zajęciach i 
imprezach szkolnych; 
5)przeniesienie ucznia na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej do równoległego oddziału 
tej samej klasy (o ile taki istnieje w szkole); 
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6)uczeń szkoły może być skreślony z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem go do 
innej szkoły tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora i za 
zgodą Kuratora Oświaty; 
7) przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności w przypadku: 
a) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie 
wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora; 
b) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły i w 
czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę; 
c) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 
d) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników 
szkoły; 
e) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych; 
f)kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych 
środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu; 
g) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji 
szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen; 
h) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,  
w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych 
podobnych zachowań; 
i) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 
19.O zamiarze ukarania ucznia informuje się rodziców. 
20.Od kar uczniowi przysługuje odwołanie. 
21. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary w terminie 3 
dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły,  w formie pisemnej z uzasadnieniem jego 
złożenia. 
1) w celu rozpatrzenia odwołania dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 
a) wychowawca oddziału; 
b) pedagog szkolny; 
c) opiekun samorządu uczniowskiego; 
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
e) przedstawiciel rady rodziców; 
2) komisja, której przewodniczy dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie, w obecności co 
najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji 
posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma dyrektor szkoły; 
3) o wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia ucznia oraz rodzica na piśmie. 
22. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub  
na policję w przypadkach, gdy: 
1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania 
wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły; 
2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego złego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły 
trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji; 
3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie 
przynosi żadnych rezultatów; 
4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 
 
 
 
 §51.  

 
1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy 
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i wsparcia, szkoła zapewnia w szczególności: 
1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 
2) konsultacje i pomoc merytoryczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tymspecjalistycznej; 
3) pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
4) zapewnienie bezpłatnych obiadów; 
5) występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów; 
6) organizację innych zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ichrodzin. 
2. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z rodzicami, nauczycielami 
i innymi pracownikami szkoły, ośrodkami pomocy społecznej, organem prowadzącym 
oraz innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dziecii młodzieży. 

 
Rozdział VIII 

Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym 
 
 

§52. 
 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać 
wychowawczą rolę rodziny. 
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i 
religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 
3. Rodzice są obowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 
4) informowania dyrektora w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami 
kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za 
granicą); 
5) zapewnienia dziecku realizującemu  obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie 
zezwolenia, warunków nauki określonych w tym zezwoleniu; 
6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu na zajęcia pierwszego etapu edukacyjnegoopieki w 
drodze do szkoły i w czasie jego powrotu; 
7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze 
szkoły. 
4. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych na osobistą prośbę rodziców (prawnych 
opiekunów),w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu 
rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 
5. Do obowiązków rodziców należy: 
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; 
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 
6. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 
Regulamin Rady Rodziców. 

 
 

§ 53 
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1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje profilaktyczną 
opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną. 
2.  Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku 
życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –  
do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. 
3.  Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19 roku życia. 
4.  Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 
1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; 
2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 
zdrowie. 
5.  Cele, o których mowa są realizowane przez: 
1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi 
chorób, w tym chorób zakaźnych; 
2) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka; 
3) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz 
prawidłowego żywienia; 
4) udzielanie pierwszej pomocy; 
6. Opieka nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym w szkole jest realizowana  
przez higienistkę szkolną; 
1) w celu zapewnienia właściwej opieki nad uczniami chorymi lub niepełnosprawnymi w 
szkole higienistka szkolna współpracuje  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 
rodzicami dyrektorem i pracownikami szkoły; 
2) podawanie leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole  
przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie  za ich pisemną zgodą. 
7.Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 
8.W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki 
stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. 
9.Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami. 
10. Higienistka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie 
profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole. 
11.Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w 
umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny 
zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą. 
12.Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty. 
13.Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują 
informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w 
formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. 
14.Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.            
Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. 
15.Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga 
pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia 
opieką. 
16. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje: 
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia; 
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku 
życia. 
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Rozdział X 
Postanowienia końcowe 

 
§54. 

 
1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 
tych spraw odrębne przepisy.  
2. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek 
organów szkoły. 
3. Dyrektor powiadamia organy szkoły o każdej zmianie w statucie. 
4. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu. 
4. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej szkoły. 
 


