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DZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

ROZDZIAŁ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 w Piszu jest samorządową jednostką publiczną. 

2. Podstawą działalności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Piszu jest akt założycielski 

tj. Uchwała Nr XXXII/357/17 Rady Miejskiej w Piszu  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piszu  z siedzibą w Piszu przy ul. 

Gizewiusza 8. 

3. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu wchodzą jednostki organizacyjne: 

• Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piszu 

4. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym nr 1 w Piszu. 

5. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu                              

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Piszu. 

6. Zasady działalności Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu określają odrębne przepisy. 

 

§ 2 
 

1. Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Piszu jest jednostką budżetową. 

2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Pisz, z siedzibą przy ulicy Gizewiusza 5, 12-

200 Pisz 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko - Mazurski Kurator 

Oświaty w Olsztynie. 

4. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Piszu jest jednostką budżetową. 
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5. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 

 

§  3 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć 8 -letnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w Piszu, 

2) Zespole  należy  rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza                                   

w Piszu wraz oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Piszu 

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. 

Sienkiewicza w Piszu 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Piszu 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Pisz. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY  

 

§ 1 

Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z ustawami i innymi aktami prawnymi: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły; 

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji ce1ów, zasad określonych 

prawem stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;  

4) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne. 

§ 2 

 Do zadań Szkoły umożliwiających osiąganie celów określonych w ust. 1 należy 

w szczególności:  
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1) pełna realizacja programów nauczania dostosowująca treści, metody i organizację 

poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów; 

2) pełna realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego, promująca zdrowy styl 

życia                         i skutecznie zapobiegająca współczesnym zagrożeniom;  

3) organizowanie nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia 

w rodzinie                          na wniosek rodziców;  

4) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; 

5) udzielanie: uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

6) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; 

7) umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;  

8) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych 

uzdolnieniach; 

9) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

10) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu                      

na czas pracy rodziców; 

11) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym 

wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych 

z dostępem do Internetu; 

12) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć 

edukacyjnych z  uwzględnieniem zasad promocji i ochrony zdrowia.  

 

§ 3 

Cele i  zadania szkoły realizują nauczyciele wraz  z uczniami na zajęciach klasowo- lekcyjnych, 

zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

 

§ 4 

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia dzieci, stopień zadowolenia dzieci i rodziców, 

realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły oraz wyciąga wnioski 

z realizowanych celów i zadań. 
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DZIAŁ II 

ORGANY SZKOŁY I ICH SZCZEGÓLNE KOMPETENCJE 

 

ROZDZIAŁ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1 

Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w Piszu i Przedszkola Miejskiego nr1 w Piszu, wchodzących w skład Zespołu. 

 

§ 2 

Organami Zespołu są: 

1) Dyrektor Zespołu 

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu 

3) Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu 

4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu 

5) Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu 

6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu 

 

 

ROZDZIAŁ 2  

DYREKTOR SZKOŁY 

 

§ 1 

Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w Piszu i Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu. 

 

§ 2 

1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,  z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A67
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
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4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach                          

ich kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę szkoły                               lub placówki; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły                          

lub placówki; 

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

specjalnego ucznia; 

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko  i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki, 

12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie 

danych osobowych. 

13) Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów 

w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje                       

na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu 

uczniowskiego. 

2. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. w uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

kuratora oświaty do innej szkoły. 

2a. w przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor 

szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie określonym w ust. 2,                    

po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/skok.asp?qdatprz=04-09-2022&qskok=4664@P4664A2,4903@P4903A2,
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/skok.asp?qdatprz=04-09-2022&qskok=4664@P4664A2,4903@P4903A2,
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=04-09-2022&qplikid=4186#P4186A58
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53 ust. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek 

rodziców lub pełnoletniego ucznia. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności 

decyduje w sprawach: 

4. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki; 

1) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły lub placówki; 

2) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły                                

lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły lub placówki. 

5. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły                             

lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Zespołu. 

 

§ 3 

Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 

ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

§ 4 

Dyrektor Zespołu, przy wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z radami pedagogicznymi 

Zespołu, radami rodziców Zespołu, Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej nr 2                       

w Piszu  oraz zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi przy Zespole. 

 

ROZDZIAŁ 3 

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY 

 

§ 1 

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.HENRYKA 

SIENKIEWICZA W PISZU 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły                              

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub 

placówce,                      po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki 

oraz radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego                   nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych                     

oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka 

takie kursy prowadzi; 

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową; Rada 

Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu jest kolegialnym organem szkoły.                     

W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 2                      

w Piszu.  

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

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac                 i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

ROZDZIAŁ 4 

RADA RODZICÓW SZKOŁY 

 

§ 1 

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PISZU 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu oraz Rada 

Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu są odrębnymi radami. 

 

§ 2 

1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują 

ogół rodziców uczniów. 
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1a. w zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania 

i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 

zdrowia uczniów. 

2. W skład rad rodziców wchodzą: 

1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach                      

przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki; 

3) w szkołach artystycznych - przedstawiciele w liczbie określonej w statucie szkoły, 

wybrani w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,                    

oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców 

odpowiednio szkoły lub placówki. 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,  a w przypadku szkół i placówek 

artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których nie tworzy się rad 

rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak możliwości 

bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców. 

§ 3 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu  z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26; 

 

1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 
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2. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu może porozumiewać się z Radą 

Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i ustalać zasady i zakres 

współpracy. 

3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a)  uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców, 

b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu. 

5. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora Zespołu. 

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców. 

 

ROZDZIAŁ 5 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PISZU 

 

§ 1 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany                      

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
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c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                                       

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem; 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

g) opiniowania organizacji szkoły,  a szczególności dni wolnych od zajęć. 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi Zespołu. 

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować 

się                         do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne 

wymagają odpowiedzi niezwłocznej. 

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek Dyrektora Zespołu— pracę nauczycieli 

Szkoły,                 dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20% 

uczniów szkoły. 

10. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę: 

1) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz  z propozycjami kandydatów           

do objęcia stanowisk w organach Samorządu - wnioskodawcy przedkładają 

Dyrektorowi Zespołu; 

2) Dyrektor Szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród 

uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym 

funkcje kierownicze w szkole; 

3) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorządu; 

4) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia; 

5) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów Samorządu obowiązujące                               

w Zespole stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ 6 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW ZESPOŁU 

 

§ 1 
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1. Organy Zespołu współdziałają w zakresie swoich kompetencji. 

2. Organy Zespołu są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, przedszkola, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania 

demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły, przedszkola. 

3. W celu wymiany informacji i współdziałania pomiędzy organami Zespołu, dyrektor 

Zespołu organizuje spotkania z Ich przedstawicielami. Spotkania mogą odbywać się                         

na wniosek poszczególnych organów Zespołu. 

4. Każdy organ Zespołu planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

dyrektorowi Zespołu w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

Zespołu. 

5. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się                           

do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

6. Organy Zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

7. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Zespołu poprzez 

swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, 

a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

§ 1 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W SZKOLE 

Odpowiednio zorganizowane i celowe współdziałanie szkoły i rodziny przynosi wymierne 

korzyści. 

 

§ 2 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

dzieci. 
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§ 3 

Cele współpracy szkoły z rodzicami: 

1) udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo- dydaktycznego, 

2) dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych szkoły 

i środowiska rodzinnego, 

3) współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów, 

4) podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców, 

5) przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole, 

6) poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły, 

7) tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem szkolnym. 

 

§ 4 

Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

1) znajomości statutu Zespołu, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, 

Programu Wychowawczo- profilaktycznego szkoły; 

2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski 

i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym; 

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania                                 

oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu 

rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce 

i przyczyn trudności, o frekwencji ucznia (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie 

zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim 

określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie); 

7) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich 

potrzebami; 

8) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka 

- porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia 

Psychologiczno- Pedagogiczna; 
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9) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, przedszkola Dyrektorowi 

Zespołu, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady 

Rodziców. 

 

§ 5 

Rodzice mają obowiązek: 

1) do spełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) interesowania się postępami swojego dziecka w nauce, jego frekwencją; 

4) zaopatrzenia dziecka w przybory szkolne i niezbędne pomoce; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających 

przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

8) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem zebrań; 

13) współpracować z wychowawcą klasy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo 

- dydaktycznych rodziny i szkoły; 

14) znać i przestrzegać postanowień statutowych. 

 

§ 6 

Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej 

i zasad zawartych w rozdziale 9 niniejszego statutu. 

 

ROZDZIAŁ 8 

ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA, WOLONTARIAT 

 

§ 1 
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1. W szkole mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i organizacje, których statutowym 

celem  jest   działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 

1 wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz                         

po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 

§ 2 

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

2. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania 

w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne 

i kulturalne. 

3. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów  z ideą wolontariatu; 

2) angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i  nieodpłatną pomoc innym; 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, 

empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

4) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej      na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

5) tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie 

konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji; 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznym w  działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach 

prowadzonych w   środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych 

przez inne organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

8) promowanie idei wolontariatu; 

9) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i  chętnych                                    

do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy; 

10) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach                                     

o charakterze charytatywnym. 

4. Formy działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu: 
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1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora Zespołu. 

5. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie  z członkami opracowuje plan pracy. 

 

 

ROZDZIAŁ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

 

§ 1 

W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną,  a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy                                

do dyrektora Zespołu; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor Zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

 

§ 2 

1. W przypadku sporu między organami Zespołu, w których stroną jest dyrektor, powoływany 

jest Zespół Mediacyjny. 

2. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Zespołu, 

z tym,                        że dyrektor Zespołu wyznacza swojego przedstawiciela do pracy 

w zespole. 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,  

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 

prowadzącego. 

 

DZIAŁ III 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 



STATUT 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PISZU 
 

20  

 

ROZDZIAŁ 1 

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W PISZU 

W ZAKRESIE SZKOŁY 

 

§ 1 

Planowanie działalności szkoły 

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

arkusz organizacyjny zespołu z uwzględnieniem Szkolnego Planu Nauczania dla danego 

etapu edukacyjnego, ustalonego na podstawie ramowego planu nauczania i planu 

finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacyjny zespołu opracowuje dyrektor zespołu do 30 kwietnia każdego roku,  

a organ prowadzący szkołę zatwierdza go do dnia 30 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły dyrektor Zespołu zamieszcza w szczególności 

informacje o: 

1) ogólnej liczbie godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych                          

przez organ prowadzący szkołę; 

2) pracownikach pedagogicznych, administracji i obsłudze szkoły; 

3) liczbie oddziałów szkolnych. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego , dyrektor zespołu, 

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

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. Organizacja zajęć edukacyjnych określona w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym 

mowa w ust. 4 jest opiniowana przez Radę Pedagogiczną. 

 

§ 2 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy Ministerstwa Edukacji 

i Nauki w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Na ich podstawie dyrektor Zespołu przygotowuje wewnętrzną organizację placówki, która 

powinna  zawierać termin  rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce. 

 

§ 3 
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Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z  uczniów, którzy w danym 

roku szkolnym realizują wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne, określone Szkolnym 

Planem Nauczania dla danego etapu edukacyjnego. 

 

§ 4 

W szkole dokonuje się podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa (informatyka, wychowanie fizyczne, języki obce, chemia - 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów). 

1) Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

2) Podziału tego dokonuje dyrektor Zespołu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, uwzględniając wysokość środków finansowych jakimi dysponuje szkoła 

w danym roku szkolnym. 

 

§ 5 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania (klasa): 

1) Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. 

2) Przepisy stosuje się do uczniów: 

a) klas pierwszych 

b) klas drugich 

c) klas trzecich od roku szkolnego 2016/2017. 

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu                              

na podstawie zgłoszenia rodziców. 

3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Zespołu, 

z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są 

przyjmowane z urzędu. 

4. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w ust. 4 wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych w pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor 

Zespołu może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego. 
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5. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas 

I- III, Dyrektor Zespołu po poinformowaniu rodziców/ prawnych opiekunów dzieli dany 

oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25. 

6. Na wniosek Rodziców oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Dyrektor Zespołu 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.6, zwiększając liczbę uczniów w oddziale 

ponad liczbę 25. 

7. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 6 i 7 

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

9. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

 

§ 6 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

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

kształcenia ogólnego, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b) lekcje religii, 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

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

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia  z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

§ 7 

Zajęcia z doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany                         

przez nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, 

dopuszczony przez dyrektora Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Program ten 

zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy                          
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oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych  z potrzebami rynku pracy 

i predyspozycjami zawodowymi. 

Program doradztwa zawodowego zawiera treści dostosowane do wieku i potrzeb uczniów,                      

do których jest kierowany, zawiera cele i treści zmierzające do przygotowania tych uczniów         

do podjęcia decyzji o dalszej nauce w szkole ponadpodstawowej i wyboru typu szkoły, 

kierunku dalszej edukacji. Program ma pomóc uczniom poznać własne zdolności, 

predyspozycje, przekazywać wiedzę o zawodach, możliwych ścieżkach edukacji oraz ofercie 

edukacyjnej szkół ponadpodstawowych. 

 

§ 8 

Działalność edukacyjna realizowana jest poprzez: 

1) kształcenie zintegrowane w klasach I-III, będące łagodnym

 przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie 

szkolnym; 

2) kształcenie w ramach przedmiotów w klasach IV-VIII; 

3) realizację zagadnień związanych z: edukacją prozdrowotną, edukacją ekologiczną, 

edukacją czytelniczą i  medialną oraz wychowaniem do życia w rodzinie. 

 

§ 9 

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo- lekcyjnym. 

1) Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

2) Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie 

planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów, zachowując ciągłość 

nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności oraz uwzględniając w każdym 

dniu zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar w klasach I-III wynosi                       

co najmniej 3 godziny 

 

§ 10 

W klasach I-III dopuszcza się możliwość pracy w układzie bezdzwonkowym, z zachowaniem 

zasad higieny pracy umysłowej. 

 

§ 11 
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Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest                                   

na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej nauczanie indywidualne. 

 

§ 12 

Dyrektor Zespołu, zgodnie z odrębnymi przepisami, może zezwolić na indywidualny tok nauki                             

na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów) , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

§ 13 

Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego 

ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 

Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem 

prowadzącym, uwzględniając możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 

uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. 

 

§ 14 

Szkoła organizuje pomoc materialną dla uczniów, którym z przyczyn losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, oprócz pomocy, o której mowa w § 11. 

Przybiera to formę: 

1) pomocy materialnej lub rzeczowej w ramach akcji charytatywnym, 

2) opieki pedagoga szkolnego. 

ROZDZIAŁ 2 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ W SZKOLE 

 

§ 1 

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

podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych 

zgodnie  z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji 

o Prawach Dziecka. 

 

§ 2 
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Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

1) Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony 

i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania 

uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów; 

2) Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny; 

3) Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego, opracowany 

samodzielnie lub                         we współpracy  z innymi nauczycielami. Nauczyciel 

może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) wraz 

z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. 

4) Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, opracowany 

samodzielnie lub we współpracy dopuszcza do użytku dyrektor Zespołu na wniosek 

nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

5) Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 dla programów, które będą obowiązywały 

w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej                  

do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego; 

6) Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor Zespołu 

w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 5. Dopuszczone 

programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja 

programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny,                            

pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły 

i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor Zespołu ogłasza Szkolny Zestaw Programów 

Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

7) Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji 

dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie 

dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych 

w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

8) Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych                         

dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych 

niedostosowaniem dopuszcza dyrektor Zespołu. 

 

§ 3 
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Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 

kształcenia podejmuje zespół nauczycieli uczący określonego przedmiotu w szkole. 

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 

przedstawiają dyrektorowi Zespołu, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli 

prowadzących zajęcia  z danego przedmiotu szkolnego. 

3. Dyrektor Zespołu na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących 

poszczególnych edukacji,  a także w  przypadku braku zgody w  zespole nauczycieli 

w sprawie podręcznika                              lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów 

ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej : 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym  z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie 

przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 

3) Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym 

zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego                   

do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego 

bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę. 

4. Dyrektor Zespołu, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może 

dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma 

możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

5. Dyrektor Zespołu, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać 

zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust.5. 

6. Dyrektor Zespołu, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw 

podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących 

w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych. 

7. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 

zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja 

umieszczana jest na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych do szkoły. 
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§ 4 

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. 

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano  

z dotacji celowej MEN są własnością szkoły. 

 Ilekroć mowa o: 

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,  

a zakupiony z dotacji celowej; 

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub 

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 

postać papierową                     lub elektroniczną; 

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

2. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są 

uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane 

w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad 

ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283). 

4. Biblioteka nieodpłatnie: 

a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową; 

b) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 

5. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej 

części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się 

z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego 

ucznia. Uczniowie odbierają je osobiście w bibliotece szkolnej. 

6. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce 

lub półce. w sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ 

materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym 

terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu. 
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7. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki                                    

i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów 

ćwiczeniowych, które  z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia. 

8. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia  z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego: 

a) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały 

edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

b) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został 

wyposażony w podręczniki i  materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb 

i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich 

podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza 

ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty 

przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu 

prowadzącego. 

9. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów 

biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie. 

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie wskazanym przez nauczyciela biblioteki, szkoła może żądać                        

od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi                                

przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto 

budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa. 

11. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna 

instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji 

materiałów bibliotecznych (Dz. U.  z 2008 r. nr 205 poz.1283). 

ROZDZIAŁ 3 

ŚWIETLICA SZKOLNA I STOŁÓWKA 

 

§ 1 

1. W szkole działa świetlica. 

2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele –  wychowawcy. 
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3. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu 

na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki 

w szkole. 

4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe dzieci,  a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia: 

a) rozwijające zainteresowania uczniów, 

b) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny 

c) odrabianie lekcji. 

5. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób. 

6. Każda grupa ma swojego wychowawcę. 

7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas oraz 

pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych. 

8. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za: 

1) całokształt pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej w świetlicy; 

2) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy; 

3) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi; 

4) współpracę z rodzicami dzieci zapisanych do świetlicy. 

8. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin Świetlicy. 

 

§ 2 

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. 

2. Zasady korzystania ze stołówki ustala Dyrektor Zespołu. 

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

5. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z  posiłku w  stołówce szkolnej,                   

o których mowa w ust.4, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych 

od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 

6. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z całości 

lub części opłat, o których mowa w ust. 5: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, 
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2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

7. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa 

w ust.6, Dyrektora Zespołu. 

8. Szkoła stwarza warunki pomocy w dożywianiu uczniów we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz  z innymi organizacjami. 

 

ROZDZIAŁ 4 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

§ 1 

1. Szkoła posiada bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w tym potrzeb i zainteresowań uczniów, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 

3. Do zadań biblioteki szkolnej należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania, wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 

4. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób 

umożliwiający dostęp do jej zbiorów. 

5. Organizację pracy biblioteki oraz szczegółowe zasady korzystania  z jej zbiorów określa 

Regulamin Biblioteki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 
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WYCHOWANIE, OPIEKA, PROFILAKTYKA 

 

§ 1 

1. Wychowanie i opieka prowadzona jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo – 

profilaktycznym. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje zespół składający się  z nauczycieli 

wskazanych przez dyrektora Zespołu, pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę 

Rodziców jej przedstawicieli. 

3. Program wychowawczo - profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 

wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na dany cykl 

edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. 

4. Program, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni                          

od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą 

Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie 

Wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo- 

profilaktycznego, rozumianą jak w ust. 3, programy te ustala dyrektor Zespołu 

w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez 

dyrektora Zespołu obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, 

z uwzględnieniem treści programu wychowawczo- profilaktycznego. 

 

§ 2 

1. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 

przez cały okres funkcjonowania klasy. 

2. Dyrektor Zespołu może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 

wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 

uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy. 

 

§ 3 
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Szkoła prowadzi szeroką działalność  z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizacje przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-profilaktycznego; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy                                 

we współpracy  z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka 

i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 

§ 4 

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną- psychologiczną: 

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Zespołu z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami, 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 

szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych, 

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji ucznia w  nowym środowisku organizowana przez pedagoga                                       

lub psychologa szkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę                               

lub przedstawiciela dyrekcji, 

f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, 

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego                                

na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący. 

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 
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a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, 

zgodnie  z odrębnymi przepisami, 

b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, 

c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy                                       

do możliwości i  potrzeb ucznia, 

d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, 

e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów, 

f) indywidualizację procesu nauczania. 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

ROZDZIAŁ 6  

DORADZTWO ZAWODOWE 

 

§ 1 

1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu wspieranie uczniów 

w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru dalszej ścieżki 

edukacyjno – zawodowej. 

2) Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor. 

3) Realizacja doradztwa zawodowego odbywa się poprzez zaplanowane i powiązane 

działania wszystkich pracowników szkoły stosownie do zakresu ich zadań 

i kompetencji: 

a) organizacja zajęć z doradcą zawodowym, 

b) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane 

z realizacją doradztwa zawodowego, 

c) realizacja tematyki związanej z orientacją zawodową na godzinach 

wychowawczych                        i innych zajęciach edukacyjnych, 

d) współpraca z przedstawicielami instytucji świadczących pomoc w zakresie doradztwa 

zawodowego, 

e) organizacja spotkań z przedstawicielami zawodów i szkół ponadpodstawowych, 

f) indywidualne poradnictwo zawodowe. 

4) Zadania koordynatora ds. doradztwa zawodowego: 

a) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w kl. VII,VIII, 



STATUT 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PISZU 
 

34  

b) opracowanie we współpracy z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami 

szkolnymi programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz 

koordynacja jego realizacji, 

c) wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów z zakresie realizacji działań 

określonych w programie, 

d) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej realizowanej przez szkołę, 

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i  zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

5) Działania szkoły związane z doradztwem zawodowym regulują odrębne 

dokumenty Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz Program 

realizacji Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego w danym roku szkolnym. 

 

ROZDZIAŁ 8 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

§ 1 

1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo dzieci/ uczniów od momentu ich przyjścia                                

do przedszkola/ szkoły do momentu wyjścia z niej. 

2. W czasie przebywania dzieci/ uczniów w przedszkolu/ szkole za ich bezpieczeństwo 

odpowiadają nauczyciele i pracownicy szkoły: 

a) w czasie zajęć (zajęcia edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia terenowe 

prowadzone poza szkołą) uczniowie są pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

b) w czasie zajęć świetlicowych opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca świetlicy, 

c) w czasie przebywania w bibliotece uczniowie są pod opieką nauczyciela bibliotekarza, 

d) w czasie wycieczki uczniowie są pod opieką nauczycieli, którym powierzono opiekę, 

e) podczas imprez szkolnych (np. dyskoteka, zabawa karnawałowa) opiekę nad uczniami 

sprawuje wychowawca lub nauczyciel, który wyraził zgodę na udział uczniów 

w imprezie, 

f) w czasie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów odbywających się na terenie 

szkoły czy poza jej terenem opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, któremu 

Dyrektor powierzył opiekę, 

g) w czasie przerw opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący, zgodnie  

z planem dyżurów nauczycieli ustalonym przez Dyrektora Zespołu. 
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§ 2 

1. Nauczyciele są zobowiązani do: 

a) pilnowania, aby uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa na każdych 

prowadzonych przez danego nauczyciela zajęciach, nie wolno uczniów pozostawić                    

bez opieki; 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu 

opracowanego przez dyrektora Zespołu; 

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych; 

d) telefonicznego informowania rodziców (opiekunów) o mogącej zaistnieć niedyspozycji 

dziecka; 

e) nie wysyłania uczniów podczas ich pobytu w szkole poza jej obręb; 

f) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku opiekun pracowni opracowuje 

regulamin i  na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów; 

g) w sali gimnastycznej nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu 

sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o należytą organizację zajęć i dyscyplinę 

wśród uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych 

uczniów, asekuruje uczniów podczas zajęć na przyrządzie. 

 

§ 3 

1. Zasady sprawowania opieki poza terenem szkoły podczas wycieczek organizowanych 

przez nauczycieli szkoły: 

a) każdy nauczyciel organizujący lekcje w terenie zgłasza wyjście dyrektorowi Zespołu 

i wpisuje się do „Księgi wyjść” podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania; 

b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej poza teren szkoły, ale 

w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z jakichkolwiek środków lokomocji, 

opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów,  

a wychowawcy oddziałów przedszkolnych zobowiązani są do zapewnienia 

przynajmniej jednego opiekuna na zespół liczący powyżej 15 uczniów. Opiekunem 

może być rodzic lub inna pełnoletnia osoba. w czasie marszu jeden opiekun prowadzi 

grupę, drugi idzie na końcu; 
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c) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, 

powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów; 

d) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miejscowości nauczyciel musi 

uzyskać pisemną zgodę rodziców ucznia; 

e) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełniania karty wycieczki; 

f) nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków 

atmosferycznych; 

g) kierownikiem wycieczki zamiejscowej może być osoba posiadająca kwalifikacje 

pedagogiczne po uzyskaniu zgody dyrektora Zespołu. 

 

§ 4 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych odpowiada dyżurujący 

nauczyciel. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli przebiega zgodnie z grafikiem dyżurów 

na dany rok szkolny. 

2. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły: 

a) dyżury pełnione są od godz. 7.45 do zakończenia zajęć podczas przerw 

międzylekcyjnych; 

b) nauczyciel dyżurujący ma obowiązek niezwłocznie po dzwonku na przerwę udać się                     

na swoje stanowisko i opuścić je po dzwonku na lekcję, 

c) nauczyciel dba o bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania, 

d) eliminuje w miarę możliwości wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i  życiu 

uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, 

e) jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, 

f) nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym Dyrektora lub Wicedyrektora Zespołu, 

g) ma obowiązek natychmiast zgłosić dyrektorowi zauważone zagrożenie, którego nie jest 

w stanie sam usunąć, 

h) zgłasza natychmiast dyrektorowi Zespołu zaistnienie wypadku i podejmuje działania 

zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki, 

i) szczegółowe postępowanie w razie zaistnienia wypadku ucznia/dziecka na terenie 

placówki określają „Procedury postępowania po zaistnieniu wypadku w szkole”. 

j) zwraca uwagę na osoby spoza szkoły, w szczególności na uczniów z innych szkół. 

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, zobowiązany jest natychmiast 
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reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub takie zachowania uczniów, które stanowią 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

 

§ 5 

1. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe                            

pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę,  a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie 

inny pracownik szkoły/ przedszkola. 

2. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Zespołu, wychowawca oddziału lub 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano 

przyczynę zwolnienia oraz dzień i  godzinę wyjścia ze szkoły. 

3. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 

4. Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu rodziców. 

5. Uczniowie zwolnieni z  zajęć wychowania fizycznego, religii na dłuższy czas (np. semestr, 

rok szkolny) nie przychodzą na pierwsze i ostatnie lekcje, jeśli są nimi wychowanie 

fizyczne lub religia i szkoła za ich bezpieczeństwo w tym czasie nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

§ 6 

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

w razie potrzeby może poprosić je o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomić 

pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych. 

2. Upoważniony przez Dyrektora pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób 

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

zawiadomić  Dyrektora  Zespołu lub skierować tę osobę do Dyrektora. 

3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani do zawiadomienia Dyrektora                

o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły, przedszkola zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. 

4. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do dbania o bezpieczeństwo dzieci/ uczniów 

podczas ich pobytu w placówce, w miejscach swojej pracy (korytarz, boisko, stołówka, 

szatnie). 
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5. Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi, którzy w danym dniu zakończyli zajęcia, przejmuje 

wychowawca świetlicy. 

6. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części 

podręczników i  przyborów szkolnych (dotyczy uczniów klas, w których realizuje się 

podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 23 

grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół). 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

ZDALNE NAUCZANIE 

§1 

Zasady ogólne  

1. Zasady nauczania zdalnego wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy 

programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym 

tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.  

2. Zajęcia w szkole zawiesza się na czas określony, w razie wystąpienia:  

− zagrożenia bezpieczeństwa uczniów,  

− temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z  uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,  

− zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,  

− nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

3. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami 

podczas kształcenia online jest dziennik elektroniczny oraz platforma G Suit. Uczniowie, 

rodzice, nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty codziennie w dni robocze oraz 

w niedzielę wieczorem. Odebranie wiadomości oznacza zapoznanie się z nią.  

4. Wychowawcy monitorują dostęp uczniów do narzędzi umożliwiających zdalne nauczanie 

(komputer, laptop, smartfon, mikrofon, słuchawki, Internet i własne stanowisko pracy). 

Obowiązkiem ucznia jest każdorazowe zgłaszanie problemów technicznych.  

5. W przypadku, gdy nauczyciel lub uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem 

(komputerem, laptopem, tabletem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby 

skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach 

niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dyrektor szkoły                 
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(w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły lub zobowiąże 

nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania 

materiałów w formie drukowanej - treści programowe szczegółowe omówione i test 

sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania). Uczeń lub rodzic materiały 

drukowane odbiera osobiście w budynku szkoły. 

6. Spotkania on-line są jednym z elementów zdalnego uczenia i służą przede wszystkim 

omówieniu nowych treści, wyjaśnieniu pojawiających się wątpliwości, odpowiedzi                          

na pytania uczniów. 

7. Zaleca się, aby czas aktywności uczniów na platformie nie przekraczał 30 minut. 

Nauczyciel tak planuje lekcję on-line lub przygotowuje materiał do wykonania przez 

ucznia, aby ich realizacja była możliwa w czasie nie dłuższym niż 45 minut.  

8. Czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie będzie mógł, za zgodą dyrektora, 

wynosić  od 30 do 60 minut.  

9. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować 

odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu 

oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zajęć.  

10. Nauczyciele mają prawo dokonywania modyfikacji swoich programów nauczania tak, aby 

podstawa programowa w tych warunkach została zrealizowana. 

11. Nauczyciele przekazują uczniom materiał, wspomagają i kontrolują jego realizację 

w  liczbie odpowiadającej tygodniowemu wymiarowi godzin dla danego przedmiotu 

zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

12. Wszystkie wskazane przez nauczyciela zadania uczeń powinien wykonać w trakcie lekcji, 

w razie nieprzewidzianych kłopotów z siecią, połączeniem, dostępem do komputera, 

później. 

13. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu 

zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.  

14. Nauczyciele dbają o równomierne obciążenie uczniów obowiązkami, zróżnicowanie zajęć 

pod względem formy realizacji i dostosowują je do możliwości psychofizycznych uczniów 

oraz indywidualnych potrzeb edukacyjnych.  

15. Na zajęciach on-line odnotowywana jest obecność uczniów, a w przypadku nieobecności 

spowodowanej brakiem dostępu do platformy czy w innych uzasadnionych przypadkach - 

wpisywana jako „nieobecność z przyczyn szkolnych”. 
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16. Nauczyciele uczący uczniów w formie nauczania indywidualnego muszą realizować z nimi 

podstawę programową. W tym celu kontaktują się z rodzicami i uczniami oraz ustalają 

formę                             i termin odbywania lekcji metodą kształcenia na odległość.  

17. Uczniowie starają się pracować samodzielnie (w klasach 1-3 pod opieką rodzica) 

i  systematycznie, według podanych wskazówek, najlepiej we wskazanym w planie lekcji 

czasie, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości                        

na czacie lub podczas spotkania on-line.  

18. Pedagodzy, nauczyciele wspomagający, rewalidatorzy, terapeuta i logopeda pozostają 

w  kontakcie telefonicznym, mailowym, zdalnym ze swoimi uczniami, rozpoznają 

trudności i potrzeby, uzyskują informację zwrotną od uczniów i ich rodziców, wspierają 

w  pokonywaniu trudności, przesyłają materiały lub informacje o nich do uczniów i/lub 

rodziców, pozostając jednocześnie w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami 

przedmiotu. Pedagodzy swoje działania dokumentują w dzienniku elektronicznym, 

pozostali, uzupełniają raz w tygodniu, na terenie szkoły, przeznaczone do tych zajęć 

dzienniki.  

19. Rewalidacja na wniosek rodziców może odbywać się w szkole.  

20. Wychowawcy świetlicy proponują zainteresowanym uczniom i ich rodzicom różne zabawy                                

i aktywności, wykonują inne zadania zlecone przez dyrektora (lub działającego w jego 

imieniu wicedyrektora), zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi z zapobieganiem 

zakażeniom i dotyczącymi zdalnej szkoły sprawują opiekę nad uczniami tego 

wymagającymi.  

21. Nauczyciele bibliotekarze wykonują inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły (lub 

działającego w jego imieniu wicedyrektora), w zgodzie z aktualnymi przepisami 

związanymi z zapobieganiem zakażeniom i dotyczącymi zdalnej szkoły.  

22. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie.                   

Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem. Szczegółowy sposób 

oceniania znajduje się  w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  

 

 

 

DZIAŁ IV  

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

 

ROZDZIAŁ 1 
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WICEDYREKTOR SZKOŁY 

 

§ 1 

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Piszu funkcjonuje:  

1) wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu 

2) wicedyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Piszu 

 

§ 2 

Stanowiska wicedyrektora szkoły i wicedyrektora przedszkola, tworzy dyrektor Zespołu,                    

za zgodą organu prowadzącego. 

§ 3 

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego, Dyrektor Zespołu 

powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze. 

 

§ 4 

Do zadań wicedyrektora szkoły należy: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim; 

3) nadzór i kontrola stołówki szkolnej; 

4) kierowanie Komisją Stypendialną; 

5) udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy 

materialnej uczniom; 

6) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości; 

7) prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa; 

8) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

9) nadzór nad pracami Zespołów Przedmiotowych; 

10) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

11) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego                                

dla wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

12) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego; 

13) opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i  wprowadzanie niezbędnych zmian 

po wszelkich zamianach organizacyjnych; 
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14) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

15) opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas; 

16) wstępna kontrola dokumentacji wycieczek; 

17) opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego; 

18) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka; 

19) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez Dyrektora godzinach; 

20) zapewnianie pomocy nauczycieli w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

21) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

22) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole 

za zgodą Dyrektora Zespołu 

23) opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków                                         

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

24) kontrolowanie w szczególności realizacji przez nauczycieli podstaw programowych 

nauczanego przedmiotu; 

25) kontrolowane realizacji indywidualnego nauczania; 

26) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu; 

27) dbanie o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt; 

28) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków; 

29) przygotowywanie materiałów celem ich publikacji na stronie internetowej szkoły oraz 

systematycznie kontrolowanie jej zawartości; 

30) kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli 

uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania; 

31) rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia 

dyrektora Zespołu; 

32) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną; 

33) kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

34) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i  godności nauczycieli; 

35) współpraca z poradnią pedagogiczno-psychologiczną, policją i służbami porządkowi 

w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie; 
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36) przestrzeganie wszelkich Regulaminów wewnątrzszkolnych, a w szczególności 

Regulaminu Pracy, przepisów w zakresie bhp i p/poż; 

37) wykonywanie poleceń Dyrektora Zespołu; 

38) zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych 

uprawnień. 

 

ROZDZIAŁ 2 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA SZKOŁY 

 

§ 1 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz pracowników 

administracji i obsługi. 

2. Szkoła może zatrudniać także psychologa . 

3. Zasady i warunki zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają 

odrębne przepisy. 

4. Zakres czynności pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Zespołu . 

 

§ 2 

Do zadań wszystkich pracowników Szkoły należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy, 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce, 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, 

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

pożarowych, 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

 

§ 3 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych                        

ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo. 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest szanowanie godności osobistej uczniów, 

bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów. 
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3. Nauczyciel, uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka oraz warunki szkoły 

dostosowuje program nauczania i sposób przekazywania wiedzy do możliwości uczniów. 

4. Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

w oparciu                           o rozpoznane potrzeby uczniów. 

5. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego w szczególności 

poprzez: 

1) realizację programu nauczania 

2) stosowanie właściwych metod nauczania 

3) ocenianie wspierające rozwój ucznia 

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć 

5) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych. 

6. Nauczyciel zobowiązany 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, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) kształcić i wychowywać młodzież w poszanowaniu Ojczyzny i 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, tolerancji między ludźmi różnych narodów i światopoglądów. 

7. Nauczyciel informuje rodziców o osiągnięciach uczniów. 

8. Nauczyciel wzbogaca własny warsztat pracy oraz dba o powierzony sprzęt i pomoce 

naukowe. 

9. Nauczyciel aktualizuje swoją wiedzę oraz pogłębia umiejętności psychologiczno- 

pedagogiczne. 

10. Aktywnie uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz zapoznaje się 

z aktualnym stanem prawa oświatowego. 

11. Nauczyciel bierze aktywny udział w organizacji i przebiegu sprawdzianów zewnętrznych. 

12. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczo - opiekuńczych tego oddziału. 
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13. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i opieki nauczyciel: 

1) systematycznie kontroluje pod względem warunków bhp miejsce prowadzenia zajęć 

2) usuwa drobne usterki lub zgłasza je Dyrektorowi Zespołu 

3) kontroluje obecność uczniów 

4) pełni dyżur podczas przerw zgodnie z Regulaminem Dyżurów. 

14. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi Zespołu program nauczania nauczanych przez siebie 

zajęć edukacyjnych (I i  II etap edukacyjny) zaproponowany przez nauczyciela program 

powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. 

15. Nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

1) realizację programu nauczania 

2) stan warsztatu pracy i powierzonego mu majątku Zespołu 

3) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć, przerw, 

organizowanych imprez i wycieczek 

4) przestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub pracownika, 

pożaru lub innych zagrożeń. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ZADANIA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY 

 

§ 1 

Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami  a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

§ 2 

Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 
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2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich                                

do współpracy i współdziałania  z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9) przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych 

Programów Edukacyjno –Terapeutycznych; ustala terminy i zwołuje spotkania zespołu; 

10) dokumentuje i przechowuje dokumentację pracy ; 

11) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem 

i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

12) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce; 

13) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia 

się; 

14) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego 

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

15) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce; 

16) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie 

przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych; 

17) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami; 

18) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, 

m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków; 
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19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

20) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie 

opieki i pomocy materialnej uczniom; 

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Zespołu i innych instytucji z wnioskami                            

o udzielenie pomocy. 

 

§ 3 

Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 

jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. 

Wychowawca                     ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców 

własne formy nagradzania i motywowania wychowanków. 

 

§ 4 

Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klas: 

1) prowadzi dziennik elektroniczny, arkusze ocen; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

4) wypisuje świadectwa szkolne; 

5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami 

władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Zespołu oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

PEDAGOG SZKOLNY, LOGOPEDA, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY,  

PEDAGOG SPECJALNY, PSYCHOLOG SZKOLNY, DORADCA ZAWODOWY 

 

§ 1 

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 
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1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą 

aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo - profilaktycznego w  stosunku do uczniów z  udziałem rodziców 

i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad 

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i  porad indywidualnych, 

szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca z poradnią z psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami 

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 
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15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z Programu Wychowawczo- 

profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) dokumentuje i przechowuje dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniów 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 2 

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 

zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) 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 przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie  z odrębnymi przepisami. 

 

§ 3 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów  z zaburzeniami i  odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

szkoły i placówki; 
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3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami dzieci/ uczniów; 

5) 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 przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6) udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo -profilaktycznego w  stosunku do uczniów z  udziałem rodziców 

i wychowawców; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie  z odrębnymi przepisami. 

 

§ 4 

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

1) rekomendowanie dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie aktywnego 

i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu szkoły oraz dostępności osobom                    

ze szczególnymi potrzebami; 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów lub wychowanków w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów lub wychowanków oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                 w funkcjonowaniu uczniów 

i wychowanków we współpracy z nauczycielem; 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów 

i wychowanków; 
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4) wspieranie nauczycieli w: rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności                        w funkcjonowaniu uczniów i wychowanków, udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem i wychowankiem; 

dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia i wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych; doborze 

metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów 

i wychowanków; 

5) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym; 

6) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

i wychowanka oraz jego możliwości psychofizyczne; 

7) udzielanie uczniom i wychowankom oraz rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

8) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;  

9) realizowanie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

§ 5 

Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia 

form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 

mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej                   

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców; 

5) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych; 

6) prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 
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7) wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z Programu Wychowawczo 

Profilaktycznego;  

8) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 6 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) opracowanie Programu Doradztwa Zawodowego w szkole; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów; 

4) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 

6) współpraca z innymi nauczycielami w  tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie  z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

§ 7 

W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły                         

lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę 

realizującego zadania, o których mowa. 

 

ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKI 

 

§ 1 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zbiorów czytelnikom; 
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2) prowadzenie działalności informatycznej o zbiorach, bibliotece i czytelnictwie; 

3) udzielanie porad w doborze lektury zależnie od potrzeb, zainteresowań; 

4) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów i bloków 

przedmiotowych, opiekunami kół zainteresowań, rodzicami, z bibliotekarzami 

pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu 

kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia; 

5) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz 

indywidualny instruktaż w tym zakresie; 

6) prowadzenie różnorodnych form bibliotecznych zajęć pozalekcyjnych; 

7) gromadzenie zbiorów bibliotecznych; 

8) wykonywanie innych zadań statutowych szkoły. 

 

§ 2 

W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu powierzyć może nauczycielowi biblioteki 

inne zadania. 

 

ROZDZIAŁ 6 

NAUCZYCIEL ŚWIETLICY 

 

§ 1 

Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) realizacja statutowych celów i  zadań szkoły, 

2) rzetelne realizowanie zadań związanych  z powierzonym mu stanowiskiem, oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i  opiekuńczą. 

 

§ 2 

Do obowiązków wychowawcy świetlicy należy: 

1) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, 

2) prowadzenie zajęć usprawniających ruchowo (zabawy ruchowe, spacery), 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                                       

o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, 

5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 
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6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, 

7) współdziałanie  z rodzicami i  nauczycielami. 

 

§ 3 

Szczegółowe zadania wychowawców świetlicy zawarte są w Regulaminie Świetlicy. 

 

§ 4 

W uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu powierzyć może wychowawcy świetlicy 

inne zadania. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

ZESPOŁY NAUCZYCIELI 

 

§ 1 

W szkole tworzone są zespoły nauczycieli, których celem jest koordynacja działań 

zmierzających                    do harmonijnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych i  profilaktycznych. 

W szkole powołuje się następujące stałe zespoły nauczycieli: 

1) Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej; 

2) Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Języków Obcych; 

3) Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bloku Humanistycznego; 

4) Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bloku Matematyczno - Przyrodniczego; 

5) Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Wychowania Fizycznego; 

6) Zespół Wychowawczy; 

 

§2 

W szkole, w zależności od potrzeb, tworzone są zespoły problemowo- zadaniowe. 

W skład zespołu wchodzą nauczyciele danej szkoły. 

 

§3 

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek 

zespołu. Przedstawia on na posiedzeniu Rady Pedagogicznej informacje o pracy zespołu. 
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§4 

Zadania zespołów przedmiotowych: 

a) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów; 

b) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym; 

c) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych 

przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

d) opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów; 

e) analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy; 

f) dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia; 

g) wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie 

scenariuszy zajęć; 

h) wewnętrzne doskonalenie; 

i) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego; 

j) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie                                         

o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie; 

k) organizacja konkursów przedmiotowych; 

l) inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli. 

 

§ 5 

Zadania Zespołu Wychowawczego: 

a) opracowywanie Programu Wychowawczego i Profilaktyki na cykl edukacyjny                             

na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, 

wniosków rodziców i  propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej 

w szkole; 

b) analizowanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych; 

c) doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców; 

d) wymiana doświadczeń, przykładów „dobrej praktyki”; 

e) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego 

oddziaływania dla zespołu nauczycieli uczących w klasie; 
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f) planowanie i  realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, 

zdrowe odżywianie, ochronę środowiska; 

g) koordynacja działań profilaktycznych; 

h) wspieranie działań samorządu uczniowskiego; 

i) opracowanie harmonogramu uroczystości, apeli, imprez kulturalnych, planu wycieczek; 

j) koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań 

celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom; 

k) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach  konfliktowych,  zwłaszcza 

w relacjach wychowawca – rodzic; 

l) korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach; 

m) opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „ Niebieskiej Karty”; 

n) opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania                       

do poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

o) inne, zgodnie  z potrzebami placówki lub na wniosek członków zespołu. 

 

ROZDZIAŁ 8 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

 

§ 1 

1. W szkole zatrudnia się pracowników niebędących nauczycielami. 

2. Do pracowników szkoły niebędących nauczycielami zalicza się: 

1) pracowników administracji, 

2) pracowników obsługi. 

3. Pracowników administracji i obsługi szkoły zatrudnia dyrektor szkoły, ustalając im zakres 

czynności i  wysokość wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa w ust. 2, mają obowiązek dbać                       

o zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez: 

1) zabezpieczenie własnego stanowiska (miejsca pracy) oraz sprzętu i narzędzi 

niezbędnych do wykonywania pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem 

przez uczniów, 

2) reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, 

zachowania uczniów, 
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3) zgłaszanie nauczycielom, a szczególnie nauczycielom dyżurującym, wychowawcom 

klas,  a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych – Dyrekcji Szkoły, wszelkich 

zaobserwowanych zdarzeń i  zjawisk zagrażających bezpieczeństwu uczniów, 

4) usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku 

pracy. 

5. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników w  zakresie bezpieczeństwa i  higieny 

pracy określone są w zakresach czynności. 

 

 

DZIAŁ V  

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

ROZDZIAŁ 1 

CZŁONKOWIE SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PISZU 

 
§ 1 

Członkiem społeczności Zespołu jest wychowanek uczeń szkoły podstawowej. 

 

§ 2 

1) Członkiem społeczności szkolnej staje się każdy, kto został przyjęty do Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego nr 1 w Piszu w określony przez zasady przyjmowania sposób. 

2) Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności 

szkolnej. 

 

ROZDZIAŁ 2 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI ZESPOŁU  

SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W PISZU 

 

§ 1 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i  podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 
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4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i  olimpiad przedmiotowych; 

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w  nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

8) reprezentowania ZSP nr 1 w  Piszu w  konkursach, olimpiadach, przeglądach 

i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i  umiejętnościami; 

9) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach; 

10) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i  zawodowego 

11) korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

12) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez Dyrektora ZSP nr 1 w Piszu; 

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

14) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych 

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

15) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 

16) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności 

odrabiania pracy domowej; 

17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

na zajęciach informatyki i  technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora 

Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie 

zwolnienie; 

18) być wybieranym i  brać udział w wyborach do Samorządu; 

19) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych; 

20) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów); 
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21) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, 

a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej; 

22) uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony 

z nauczycielem przedmiotu, a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie 

poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej; 

23) Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są 

działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym. 

 

§ 2 

Każdy uczeń szkoły ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektorów 

i nauczycieli  

5) przestrzegania zasad kultury i  współżycia społecznego, w tym: 

6) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

a) szanowania godności osobistej, poglądów i  przekonań innych ludzi, 

b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i  wulgarności. 

7) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i  inne zajęcia; 

9) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany 

jest                     na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

10) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

11) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

12) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i  kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków 

odurzających; 

13) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetyczny i  schludny wygląd (ubiór, 

fryzura). 

14) Szczegółowe zasady dotyczące stroju szkolnego określa rozdział 6 § 1 
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§ 3 
Uczniom nie wolno: 

1. Przebywać w  szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu. 

2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu. 

3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu. 

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć. 

5. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i  dźwięków bez wiedzy i zgody 

zainteresowanych. 

6. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

7. Zapraszać obcych osób do szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 4 

NAGRODY I KARY 

 

Nagrody 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) wzorowe zachowanie, frekwencję, 

2) wzorową postawę, 

3) szczególnie wysokie wyniki w nauce i  sporcie, 

4) czołowe miejsca w konkursach i  olimpiadach międzyszkolnych, 

5) aktywną pracę na rzecz szkoły i  środowiska, 

6) inne 

2. Za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może być nagradzany: 

− pochwałą ustną nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy 

− pochwałą ustną Dyrektora Zespołu 

− listem pochwalnym skierowanym do rodziców 

− świadectwem z wyróżnieniem 

− dyplomem uznania, nagrodą rzeczową w postaci książki przyznaną przez Dyrektora 

Zespołu itp. 

− stypendium za wyniki w nauce i sporcie (raz w roku szkolnym), 
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§ 2 
Zasady przyznawania nagród i wyróżnień 

1. W szkole obowiązują następujące zasady przyznawania nagród i  wyróżnień: 

1) pochwały ustnej udziela nauczyciel na forum klasy z własnej inicjatywy lub na wniosek 

innych nauczycieli lub pracowników szkoły, samorządu klasowego; 

2) pochwały ustnej udziela dyrektor szkoły przed całą społecznością szkolną 

w uzgodnieniu  z wychowawcą klasy lub na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli 

lub innych pracowników szkoły, samorządu uczniowskiego; 

3) podanie przez dyrektora szkoły nazwisk najlepszych i bardzo dobrych uczniów oraz ich 

szczególnych osiągnięć na ogólnym zebraniu rodziców; 

4) list pochwalny otrzymuje uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen: 

a) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej 4,5- 4,74 i co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, 

5) uczeń otrzymuje promocję z  wyróżnieniem i  nagrodę rzeczową, jeżeli uzyska 

w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych 

co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 

6) uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w  wyniku klasyfikacji końcowej, na którą 

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał średnią co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 

7) za szczególne zaangażowanie w życie szkoły uczeń otrzymuje dyplom lub nagrodę 

rzeczową. 

 

 

§ 3 

Kary 

1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły, regulaminów obowiązujących w szkole oraz 

zarządzeń dyrektora szkoły i decyzji rady pedagogicznej uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy; 
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2) naganą wychowawcy  z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 

3) ustnym upomnieniem dyrektora Zespołu; 

4) naganą dyrektora Zespołu - uczeń ukarany naganą dyrektora szkoły nie może brać 

udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez szkołę; dyrektor Zespołu 

udziela nagany w porozumieniu  z wychowawcą klasy; o udzielonej naganie dyrektora 

Zespołu wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia; 

5) zawieszeniem prawa do uczestnictwa w  imprezach o charakterze rekreacyjnym 

i  rozrywkowym organizowanym przez szkołę, 

6) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz. 

2. Za rażące i wielokrotne naruszanie prawa wewnątrzszkolnego, w szczególności                                

za dopuszczanie się kradzieży, używanie i  rozprowadzanie środków odurzających, 

stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej zagrażającej zdrowiu lub życiu innych, 

notoryczne uchylanie się od spełniania obowiązku szkolnego, dyrektor Zespołu,                               

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz 

młodzieżowych organizacji pozaszkolnych, do których uczeń należy, może złożyć wniosek 

do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły oraz powiadomić sąd                                 

dla nieletnich. Wychowawca informuje rodziców ucznia o wszczętej procedurze 

przeniesienia ucznia do innej szkoły. 

§ 4 

Szczegółowe zasady karania uczniów 

1. Upomnienia lub nagany udziela wychowawca klasy w zależności od rodzaju winy 

z własnej inicjatywy lub na wniosek innych nauczycieli i  pracowników szkoły, zespołu 

wychowawczego oraz samorządu klasowego; wychowawca informuje o tym pisemnie 

rodziców /prawnych opiekunów / ucznia; 

2. Nagany na piśmie udziela dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli 

lub innych pracowników szkoły, zespołu wychowawczego lub samorządu uczniowskiego; 

wychowawca informuje o tym pisemnie rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia; nagana 

dołączana jest                              do dokumentów ucznia; 

3. Zakaz uczestniczenia w  imprezach i wycieczkach szkolnych oraz przeniesienie do innej 

klasy następuje w drodze decyzji dyrektora Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, 

nauczycieli lub innych pracowników szkoły, zespołu wychowawczego lub Samorządu 

Uczniowskiego; wychowawca informuje o tym pisemnie rodziców /prawnych 

opiekunów/ucznia; 
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4. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor Zespołu,                                   

na podstawie uchwały rady pedagogicznej, a przenosi Kurator Oświaty. 

1) Dyrektor Zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z  wnioskiem o przeniesienie 

ucznia                       do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich 

możliwych oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę, 

pedagoga szkolnego, dyrektora Zespołu. 

2) Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły opiniuje Samorząd Uczniowski. 

5. Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia przez niego popełnionego. 

6. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

7. Szkoła  ma obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów/ ucznia                                         

o zastosowaniu wobec niego kary, obowiązek ten spoczywa na wychowawcy klasy. 

8. Uczeń ma prawo odwołania się od otrzymanej kary poprzez złożenie pisemnego odwołania                              

do Dyrektora Zespołu w ciągu 7 dni od daty jej wymierzenia. Może to uczynić                                     

za pośrednictwem wychowawcy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, rodzica.  

Do czasu rozpatrzenia odwołania kara jest zawieszana. 

1) Od kary udzielonej przez wychowawcę służy odwołanie do dyrektora szkoły, a od kary 

udzielonej przez dyrektora Zespołu - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

2) Powyższe organy mają obowiązek rozpatrzenia odwołania w ciągu 14 dni od jego 

wpłynięcia. Decyzja powyższych organów jest ostateczna. 

9. Po rozpatrzeniu odwołania uczeń otrzymuje pisemną decyzję o podtrzymaniu kary lub jej 

anulowaniu. 

10. Wszelkie szkody materialne powstałe z winy ucznia powinny być usunięte przez niego lub 

jego rodziców /prawnych opiekunów/, ewentualnie możliwe jest pokrycie kosztów naprawy 

uszkodzeń. 

 

 

ROZDZIAŁ 5  

STRÓJ SZKOLNY 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego. Strój 

nie powinien zwracać szczególnej uwagi i  wzbudzać kontrowersji. 

2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, 

ramiona oraz  z dużymi dekoltami. 
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3. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, 

noszenia dużej ilości biżuterii. 

4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach 

obcych                    oraz zawierać niebezpiecznych elementów. 

5. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i spodnie sportowe oraz obuwie sportowe 

z bezpieczną, jasną podeszwą. 

6. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia 

Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, obowiązuje 

uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze 

granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych 

uroczystości, o których uczniowie i  rodzice są informowani odpowiednio wcześniej. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH  

I INNYCH URZĄDZEŃ 

 

§ 1 

1. Zasady korzystania z telefonów i  innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

1) Podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, treningów, przerw międzylekcyjnych, 

uroczystości, a także zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły 

obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych 

i innych urządzeń elektronicznych (dotyczy to również słuchawek i  smartwatchy). 

2) Uczeń jest  zobowiązany do wyłączenia lub wyciszenia telefonu (bez wibracji) 

i schowania                    go w torbie/plecaku przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych. 

Telefon pozostaje niewidoczny zarówno dla ucznia, jak i  pozostałych osób. 

3) Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń 

elektronicznych w toaletach oraz przebieralniach. 

4) Uczeń może korzystać z telefonu, a także innych urządzeń elektronicznych w celu 

wyszukania informacji niezbędnych do realizacji zadań podczas zajęć, po uzyskaniu 

zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub na jego wyraźne polecenie. 
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5) Jeśli uczeń czeka na ważną informację (połączenie, SMS, etc.) ma obowiązek 

poinformować                   o tym fakcie nauczyciela przed lekcją, poprosić o pozwolenie 

na skorzystanie z telefonu i ustalić sposób odebrania tej wiadomości. 

6) Na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania oraz utrwalania 

dźwięku                             na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych. 

7) W szczególnych przypadkach nagrywanie zajęć edukacyjnych oraz utrwalanie                                               

ich w jakikolwiek sposób możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły                             

lub nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne. 

8) Podczas pobytu dziecka w szkole kontakt z rodzicem jest możliwy poprzez 

wychowawcę, szkolną pielęgniarkę i sekretariat szkoły. 

2. Zasady korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas wyjść, 

wycieczek edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

1) Każdorazowo decyzję o zabraniu telefonów komórkowych i/lub innych urządzeń 

elektronicznych podejmuje kierownik wycieczki w porozumieniu  z wychowawcami 

klas                       oraz za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność. 

2) Jeśli istnieje możliwość zabrania telefonu i/lub innego urządzenia elektronicznego                                             

na wycieczkę, wyjście edukacyjne, uczeń ma prawo korzystania z tych urządzeń 

wyłącznie w zakresie niewpływającym na organizację i przebieg tego przedsięwzięcia. 

3) Podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę (teatr, kino, muzeum, zwiedzanie 

z przewodnikiem, lekcja w terenie, konkursy, zawody sportowe, itp.) uczeń jest 

zobowiązany do wyłączenia/wyciszenia telefonu (bez wibracji) i schowania                                 

go w torbie/plecaku. 

3. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie 

przekazanie                                 go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje 

wyłączony w obecności ucznia. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w e-dzienniku i  wpisuje 

punkty ujemne. 

4. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia w kolejnym dniu                                

po zdeponowaniu. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym 

konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub 

pracowników szkoły). 
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DZIAŁ VI  

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Cele ogólne: 

a) Wspieranie ucznia w rozwoju osobowościowym. 

b) Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

c) Gromadzenie i  przekazywanie informacji o osiągnięciach szkolnych ucznia, 

specjalnych uzdolnieniach oraz trudnościach i  sposobach ich pokonywania. 

d) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju. 

e) Diagnozowanie procesu nauczania w celu doskonalenia metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej nauczyciela. 

2. Cele szczegółowe: 

a) Pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia. 

b) Pomoc uczniowi w wyborze wartości pożądanych społecznie. 

c) Pomoc uczniowi w rozpoznawaniu uzdolnień. 

d) Zachęcanie ucznia do wysiłku umysłowego, samokontroli i  samooceny. 

e) Planowanie działań dydaktyczno – wychowawczych odpowiednio do potrzeb 

i  możliwości uczniów. 

3. Ocenianiu podlegają: 

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań  

edukacyjnych  wynikających z  realizowanych w szkole programów nauczania; 

2. Zachowanie ucznia. 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 
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4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i  zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w  nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co 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) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

5. 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; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i  dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

 

ROZDZIAŁ 2 

ZASADY OCENIANIA 

 

§ 1 

1. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę jawności: 

1) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych; 
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2) nauczyciel informuje na początku roku szkolnego rodziców i  uczniów o kryteriach 

i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności, a także o kryteriach oceny zachowania; 

3) każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego na bieżąco; 

4) każda ocena z pisemnych form sprawdzania umiejętności i  wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego; 

5) uzyskane oceny są dostępne uczniowi i tylko za jego zgodą przedstawiane na forum 

klasy; 

6) sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania 

wiadomości i umiejętności przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych; 

7) rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

a) na zebraniach ogólnych; lub 

b) podczas indywidualnych spotkań  z nauczycielem; 

8) każdy nauczyciel, na prośbę wychowawcy, udostępnia zestaw prac klasowych, 

sprawdzianów i kartkówek danej klasy. Nauczyciel jest zobowiązany do bycia                             

do dyspozycji rodziców w trakcie i po zakończeniu spotkania klasowego. 

2. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę  systematyczności: 

1) nauczyciel ma obowiązek oceniania uczniów  

2) przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych 

w wymiarze tygodniowym: 

a) jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny 

b) dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny 

c) trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen 

d) cztery i  więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen 

3. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę obiektywności: 

1. uczeń jest oceniany zgodnie  z ustalonymi kryteriami zawartymi w wewnątrzszkolnym 

systemie oceniania. 

4. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę różnicowania wymagań: 

1) w przypadku uczniów z opiniami przy ustaleniu oceny nauczyciel uwzględnia zalecenia 

PPP dotyczące obniżenia wymagań i deficytów rozwojowych oraz możliwości ucznia; 

2) w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przy ustaleniu 

oceny nauczyciel uwzględnia wytyczne zawarte w Indywidualnych Programach 
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Edukacyjnych opracowanych dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie poradni 

psychologiczno- pedagogicznej. 

5. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę różnorodności metod sprawdzania: 

1) nauczyciel stwarza sytuacje, w których każdy uczeń ma możliwość zademonstrowania 

swojej wiedzy i  umiejętności; 

2) nauczyciel planuje różnorodne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności. 

6. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę higieny umysłowej ucznia: 

1) w jednym dniu może odbyć się tylko jedna forma sprawdzania pisemnego (sprawdzian 

lub praca klasowa), w tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż  dwie prace klasowe 

i jeden sprawdzian (2+1). 

7. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę wzmacniania pozytywnego: 

1) nauczyciel podkreśla osiągnięcia i dostrzega wysiłki ucznia oraz wskazuje drogę 

uzupełnienia zaległości. 

8. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę wyrównywania szans: 

1) uczeń ma prawo uczestniczyć w zespołach wyrównawczych; 

2) uczeń ma prawo do poprawiania ocen z prac klasowych, sprawdzianów w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem; 

3) uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie jest zobowiązany do napisania 

w późniejszym terminie uzgodnionym  z nauczycielem. 

9. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę klasyfikowania: 

1) klasyfikacja jest przeprowadzana dwa razy w ciągu roku szkolnego, na zakończenie I  i 

II semestru. 

10. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę komunikowania: 

a) ustny komentarz nauczyciela do wystawionej oceny, 

b) pisemny komentarz pod pracą ucznia, 

c) informacja w dzienniku elektronicznym, 

d) rozmowy indywidualne  z rodzicami (prawnymi opiekunami), na temat uzyskanych 

przez ucznia ocen, 

e) pisemne poinformowanie przez wychowawcę na miesiąc przed końcem semestru                           

o zagrożeniu oceną niedostateczną, 

f) podpis rodzica (opiekuna) ucznia na pisemnym powiadomieniu, potwierdzający 

uzyskanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec semestru, 
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g) poinformowanie - wpis w dzienniku elektronicznym o proponowanych ocenach 

semestralnych i  końcoworocznych. 

11. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji: 

1) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia; 

2) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych                     ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu 

się, niepełnosprawność. 

12. W ocenianiu nauczyciele stosują zasadę otwartości 

− wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i  modyfikacji w oparciu o okresową 

ewaluację. 

 

ROZDZIAŁ 3 

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W PROCESIE OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§ 1 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i   rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i wynikających z realizowanego 

programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

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

z obowiązkowych zajęć. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i  2. przekazywane i udostępniane są : 
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1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

2) opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły w zakładkach pod nazwą 

odpowiedniego przedmiotu – dostęp do informacji nieograniczony; 

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece  – dostęp do informacji 

możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców  z nauczycielem lub wychowawcą. 

4. W  trakcie  całego  roku  szkolnego,  nauczyciel  przed  zapowiadaną  pracą  klasową 

i  sprawdzianem zobowiązany jest do przedstawienia uczniom tzw. Kryterium sukcesu tj. 

treści (wykazu zagadnień) podlegających sprawdzaniu i  ocenianiu w danej pracy klasowej                               

czy sprawdzianu. 

5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

z zastrzeżeniem ust. 5. 

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie  wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

§ 2 

Rodzaje ocen szkolnych. 

1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

2. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i  roczne – na zakończenie roku szkolnego, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe 

są równoważne  ocenie rocznej w  ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku 

egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej 

edukacji oraz na podstawie i  konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. 
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Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo 

najwyższej. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

SYSTEM OCENIANIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM 

 

§ 1 

Podstawowe zasady oceniania 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach i  realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

§ 2 

Cele oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                        

o postępach w tym zakresie. 

2. Udzielania uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3. Motywowanie ucznia do pracy nad uzyskaniem dalszych postępów w  nauce i zachowaniu. 

4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia. 

5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

 

§ 3 

Ocena bieżąca 
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1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej 

działalności ucznia. 

2. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

a) pisemną - wyrażoną punktami (od 1pkt do 6pkt ) wpisaną do dziennika lekcyjnego 

i dziennika elektronicznego 

b) w klasie i i II ocenianie dodatkowo wspomagane jest pieczątkami z symbolami: 

 

 

 

c) werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas 

zajęć. 

d) w ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje                               

o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. 

e) informacje o osiągnięciach edukacyjnych mogą również pochodzić od innego ucznia – 

ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny. 

4. Ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji: 

a)  polonistycznej w zakresie: 

− mówienia i  słuchania 

− czytania 

− pisania 

− znajomości lektur 

b)  matematycznej w zakresie: 

− dokonywania obliczeń rachunkowych 

− rozwiązywania zadań tekstowych 

− umiejętności praktycznych 

c)  przyrodniczej w zakresie: 

− wiadomości o środowisku 

− wychowania komunikacyjnego 
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− zdrowia i  higieny 

d)  plastycznej 

e)  technicznej 

f)  muzycznej 

g)  informatycznej 

h)  wychowania fizycznego 

i)  języka angielskiego: 

− przygotowanie do zajęć 

− zapamiętywanie nowego słownictwa 

− wykorzystywanie słownictwa w praktyce 

− rozumienie sensu słuchanego tekstu 

− zabieranie głosu 

− praca samodzielna podczas zajęć 

j)  religii 

5. Co najmniej 3 razy w semestrze przeprowadzane są sprawdziany badające poziom wiedzy 

i  umiejętności z poszczególnych edukacji , których wyniki są odnotowywane w formie 

punktów w dzienniku lekcyjnym. 

Nauczyciel na tydzień wcześniej przed planowanym sprawdzianem zapoznaje rodziców  

z zakresem materiału „kryteriami sukcesu”. 

Przy ustalaniu punktów  z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej i  wychowania – 

fizycznego należy w  szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfikacji tych zajęć. 

6. W klasach I-III ustala się następującą skalę punktowo - procentową oceny prac pisemnych: 

 

SKALA PUNKTOWA  

SKALA PROCENTOWA 

KL. I- III 

6 pkt     100% 

5 pkt 97%- 91% 

4 pkt 90%- 76% 

3 pkt 75%- 51% 



STATUT 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PISZU 
 

75  

2 pkt 50 %- 31% 

1 pkt 30%- 0% 

 

7. Dyktanda ocenia się w następujący sposób: 

• 0 bł – 6 pkt 

• 1 bł – 5 pkt 

• 2 bł – 4 pkt 

• 3- 4 bł – 3 pkt 

• 5-6 bł – 2 pkt 

• powyżej 6 bł – 1pkt 

 

Błędy pierwszorzędne to pisownia  z u, ó, rz, ż, h, ch, wielką i  małą literą; pozostałe błędy 

są drugorzędne 

− dwa błędy II stopnia = 1 błąd pierwszorzędny 

− 4 błędy interpunkcyjne = 1 błąd pierwszorzędny 

 

Nauczyciel  ma  prawo  zastosować inną punktację  dyktanda w  zależności od  poziomu  

i  umiejętności klasy. 

 

Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną wymagania są dostosowane                               

do aktualnych możliwości ucznia. 

 

8. Umiejętności i wiadomości ucznia będą rozpatrywane w sześciu poziomach w zależności                              

od zdobytych punktów z poszczególnych edukacji: 

 
 

 
POZIOM WIEDZY 

SKALA PUNKTOWA 

KLASY I- III 

BARDZO WYSOKI 6 pkt 

WYSOKI 5 pkt 

ŚREDNI 4 pkt 
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ZADOWALAJAC 3 pkt 

NISKI 2 pkt 

BARDZO NISKI 1 pkt 

 

 
 

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW w klasach I-III 
 
1. Roczna ocena zachowania w klasach I-III ma charakter opisowy. 

2. Ocenę ustala nauczyciel - wychowawca uwzględniając: 

− opinię innych nauczycieli uczących ucznia, 

− opinię niedydaktycznych pracowników szkoły, 

− opinię kolegów i  koleżanek, 

− samoocenę ucznia. 

3. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia 

podczas zajęć edukacyjnych w klasie, jak i  poza nią. 

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na: 

− oceny  z zajęć edukacyjnych, 

− promocje do klasy programowo wyższej. 

5. Obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego regulaminu 

zachowania, według którego każdy uczeń: 

− Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

systematycznie odrabia prace domowe. 

− Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i  koleżanek 

− Dba o honor i tradycje szkoły 

− Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję 

− Potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy 

− Umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole 

− Udziela pomocy kolegom 

− Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów 

− Utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy 

Ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania pozaregulaminowe, gdy uczeń: 

− Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych 
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− Samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły 

− Przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów 

i  koleżanek. 

6. Informacje o przejawach zachowania są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym w postaci 

skali punktowej w następujących kryteriach: kontakt z kolegami, aktywność i praca                           

na zajęciach, zachowanie podczas zajęć, obowiązkowość, kultura osobista oraz w zeszycie 

obserwacji w postaci uwag. 

7. Motywując ucznia do właściwego zachowania każdy nauczyciel może wprowadzić 

„Puzzle”, „Sygnalizację świetlną” lub inne formy wg pomysłu wychowawcy. 

8. Bieżące oceny zachowania ustala się według następującej skali: 

− wzorowe – 6 pkt 

− bardzo dobre – 5 pkt 

− dobre – 4 pkt 

− poprawne – 3 pkt 

− nieodpowiednie - 2pkt 

− naganne – 1 pkt 

3. Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze odnośnie zachowania ucznia 

do zeszytu korespondencji. Może również w zależności od inwencji twórczej stosować 

plansze, tabele obrazujące pozytywne bądź negatywne przejawy w zachowaniu ucznia. 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA: 
 

Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

− zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków; 

− nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu; 

− zgodnie współpracuje w zespole i  bawi się w grupie, 

− aktywnie i  twórczo uczestniczy w życiu klasy; 

− jest kulturalny/a, prawdomówny/a, troskliwy/a, koleżeński/a, 

− szanuje innych; 

− używa form grzecznościowych; 

− panuje nad emocjami; 

− dotrzymuje umów i zobowiązań; 

− identyfikuje się z rodziną, szkołą, miastem, krajem; 
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− zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

− samodzielnie radzi sobie z wieloma problemami, 

− chętnie pomaga innym; 

− potrafi dokonać obiektywnej samooceny i oceny innych. 

 

Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

− bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków; 

− nie zraża się napotkanymi trudnościami, samodzielnie dąży do ich rozwiązania; 

− potrafi zgodnie współpracować w zespole i  bawić się w grupie; 

− uczestniczy w życiu klasy; 

− jest prawdomówny/a, koleżeński/a; 

− używa form grzecznościowych; 

− zazwyczaj panuje nad emocjami; 

− zazwyczaj dotrzymuje umów i zobowiązań; 

− rozumie więzi rodzinne i  koleżeńskie, 

− zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

− radzi sobie z niektórymi problemami życiowymi, 

− pomaga innym; 

− potrafi dokonać samooceny i ocenić zachowania innych. 

 

Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

− dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków; 

− nie zraża się napotkanymi trudnościami; 

− potrafi współpracować w zespole i bawić się w grupie; 

− zazwyczaj jest prawdomówny/a, koleżeński/a; 

− używa form grzecznościowych; 

− stara się panować nad emocjami; 

− zazwyczaj dotrzymuje umów i zobowiązań; 

− rozumie więzi rodzinne i koleżeńskie, 

− często przestrzega zasad bezpieczeństwa; 

− zwykle radzi sobie z niektórymi problemami życiowymi, pomaga innym; 

− potrafi dokonać samooceny i ocenić zachowania innych. 
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Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

− zwykle wywiązuje się ze swoich obowiązków, 

− nie zawsze doprowadza pracę do końca, często wymaga dodatkowej motywacji; 

− stara się zgodnie współpracować w zespole i  bawić się w grupie; 

− zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje; 

− stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z dorosłymi i rówieśnikami; 

− zwykle radzi sobie  z emocjami; 

− czasami dotrzymuje umów i  zobowiązań; 

− wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu człowieka; 

− stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa; 

− próbuje radzić sobie z problemami; 

− próbuje dokonać samooceny i  ocenić zachowania innych. 

 

Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

− rzadko wywiązuje się ze swoich obowiązków; 

− przerywa pracę, ma trudności z doprowadzeniem wykonywanego zadania do końca; 

− rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności w

 utrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami; 

− zna formy grzecznościowe, ale rzadko je stosuje; 

− nie zawsze panuje nad emocjami; 

− zna obowiązujące zasady, ale ma trudności  z ich przestrzeganiem; 

− niektóre zachowania budzą zastrzeżenia; 

− ma trudności z dokonaniem samooceny i  oceny zachowania innych. 

 

Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który: 

− nigdy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków; 

− zawsze przerywa pracę, ma trudności z doprowadzeniem wykonywanego zadania                       

do końca; 

− nie rozumie, na czym polega koleżeństwo, ma trudności w trzymywaniu prawidłowych 

relacji  z rówieśnikami; 

− zna formy grzecznościowe, ale ich nie stosuje; 
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− nie panuje nad emocjami; 

− nigdy nie stosuje się do zasad i norm obowiązujących w klasie i szkole; 

− niektóre zachowania budzą poważne zastrzeżenia; 

− ma trudności z dokonaniem samooceny i oceny zachowania innych. 

 

Ocena śródroczna i  roczna 

1. Obowiązuje opisowa forma oceny. 

2. Ocena opisowa uwzględnia: 

a) postępy w edukacji polonistycznej; 

b) postępy w edukacji matematycznej; 

c) postępy w edukacji społeczno-przyrodniczej; 

d) postępy w edukacji plastycznej 

e) postępy w edukacji technicznej; 

f) postępy z edukacji informatycznej; 

g) postępy z zajęć wychowania- fizycznego; 

h) postępy w nauce języka angielskiego; 

i) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia 

społecznego, norm etycznych, a w szczególności: 

− wywiązywania się z obowiązku ucznia, 

− przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych, 

− dbałość o honor i tradycje szkoły, 

− umiejętność współdziałania w zespole lub grupie  z zachowaniem odpowiednich norm, 

− troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe), 

− dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne, 

− kulturalne zachowanie się poza szkołą, 

− okazywanie szacunku innym osobom, 

j) osobiste osiągnięcia uczniów. 

3. Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny śródrocznej oraz                            

na świadectwie. 

4. Ocena śródroczna w przeciwieństwie do oceny rocznej zawiera dodatkowo zalecenia                      

do dalszej    pracy z  uczniem, dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i zachowania. 
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5. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic lub opiekun po zakończeniu i semestru na specjalnie 

przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III) 

6. Ocenę roczną otrzymuje rodzic lub  opiekun w dniu  zakończenia  roku  szkolnego                            

na świadectwie szkolnym. 

7. Każdy uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych 

przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 

I-III szkoły podstawowej                  na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu 

opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wychowawcy informują rodziców i uczniów o sposobach prowadzenia obserwacji 

osiągnięć edukacyjnych i zachowania na początku roku szkolnego. 

2. Informacje dotyczące postępów uczniów udostępnia się rodzicom podczas zebrań lub 

konsultacji. 

3. Pod koniec pierwszego etapu edukacji zostaje przeprowadzony zewnętrzny test 

kompetencji dla kl. III. 

4. Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom, a kopie zostają 

zamieszczone w dokumentacji szkoły. 

5. Niniejszy dokument jest zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Henryka Sienkiewicza w Piszu. 

 

ROZDZIAŁ 5 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH IV- VIII 

§ 1 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i  roczne ustala się w stopniach według skali:  

stopień celujący – 6 

stopień bardzo dobry – 5  

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3 

stopień dopuszczający – 2  

stopień niedostateczny – 1 
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2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. 

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: 

cel, bdb, db, dst, dop, ndst . 

4. W ocenianiu bieżącym stosuje się „+” i  „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe 

wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. 

5. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie                          

do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. 

Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez 

Przedmiotowe Systemy Oceniania z  poszczególnych  przedmiotów. Przyjmuje się, że                    

do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co                                    

do otrzymania oceny niedostatecznej minusów np. trzy plusy to 5/ trzy minusy to 1. 

6. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i  umiejętności przewidziane 

w programie danej klasy, czyli: 

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych   lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, 

b) rozwiązuje zadania objęte programem nauczania, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią) 

7. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone 

na poziomie wymagań dopełniających, czyli: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, 

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań, problemów 

w nowych sytuacjach; 

8. stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli: 

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności, 

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i  praktyczne 
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9. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, 

czyli: 

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu 

codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie 

10. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, 

czyli: 

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji, 

b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne; 

11. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań 

koniecznych. 

7. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i  umiejętności 

wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia. 

8. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i  umiejętności 

wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki – brany będzie 

pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających                               ze specyfiki tych zajęć. 

10. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

uczniów. 

11. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego 

wysiłku nauczyciel może stosować ocenianie opisowe  z zachowaniem zasad oceniania 

kształtującego. 

Forma sprawdzania osiągnięć ucznia opatrzona jest wtedy komentarzem ustnym lub                        

na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

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

uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

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

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki sposób powinien pracować dalej. 

 

§ 2 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas IV-VIII 
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1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

a) praca klasowa - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela 

zakres materiału (np. zrealizowany dany dział materiału) trwająca nie dłużej niż 2 

godziny lekcyjne, zapowiedziana z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem lub 

we wcześniejszym terminie po ustaleniu nauczyciela z uczniami, 

b) sprawdzian - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 

ostatnich lekcji, musi być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

c) kartkówki, 

d) referaty, 

e) zadania domowe (na weekendy i święta należy ograniczyć prace domowe),  

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i  wypowiedzi na lekcji, 

b) wystąpienia (prezentacje), 

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji, 

3) projekty grupowe, 

4) wyniki pracy w grupach, 

5) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, 

prezentacje Power Point, plakaty, itp., 

6) praca podczas zajęć – w grupach, indywidualna 

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

2. Przed każdą pracą klasową i sprawdzianem, nauczyciel zobowiązany jest do zaplanowania 

i  zrealizowania zajęć, na których będą powtórzone i utrwalone wiadomości i umiejętności, 

które będą sprawdzane. 

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do podania uczniom zagadnień, które będą sprawdzane 

na pracy klasowej i sprawdzianie - Kryterium sukcesu /Na Co Be Zu. 

4. Termin i zagadnienia - kryterium sukcesu/ Na Co Be Zu, nauczyciel zamieszcza 

w terminarzu dziennika elektronicznego lub w zeszycie przedmiotowym przestrzegając 

punktu 1a, 1b. 

5. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów                         

na ocenę: 

100% -  celujący 

99% - 91% bardzo dobry 
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90% - 76% dobry 

75 % - 51 % dostateczny 

50% - 31% - dopuszczający 

30% - 0% - niedostateczny 

6. Oceny bieżące (cząstkowe) wyrażane są w skali 1 – 6 z plusami i  minusami, co rozszerza 

skalę ocen . 

7. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów  z dysfunkcjami i dostosowaniem wymagań  

nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

poniżej 19 % możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny  

20% - 39% - dopuszczający 

40% - 54% - dostateczny 

55% - 70% - dobry 

71% - 89% - bardzo dobry 

90% - 100% - celujący 

 

8. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia                                  

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy 

oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

9. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) bez podania przyczyny,  

z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki i prace klasowe                             

oraz oddanie prac długoterminowych. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) na początku 

lekcji. 

10. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny  z prac twórczych w terminie do 3 tygodni, pracy 

klasowej w terminie do 2 tygodni od dnia jej napisania, a  z kartkówki do 7 dni. Dopuszcza 

się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w  sytuacjach losowych - o czas 

nieobecności nauczyciela                         oraz w okresach świąt, ferii. 

11. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 

sprawdzania zawartości merytorycznej. 

12. Ocenione prace klasowe i sprawdziany przechowywane są przez nauczycieli do końca 

danego roku szkolnego. 

 

§ 3 

Zasady przeprowadzania pisemnych wypowiedzi uczniów 
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1. Praca klasowa - obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie                         

ma znaczący wpływ na ocenę semestralną i  końcoworoczną. 

a) uczeń ma prawo znać z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych 

i kryteria sukcesu /Na Co Be Zu/, 

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, a w ciągu 

tygodnia nie więcej niż dwie, 

c) każda praca klasowa powinna być poprzedzona powtórzeniem i utrwaleniem 

sprawdzanych wiadomości i umiejętności. 

2. Sprawdzian obejmuje materiał z trzech lekcji. 

a) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin sprawdzianu i kryteria 

sukcesu/ Na Co Be Zu/, 

b) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia 

nie więcej niż dwa, 

c) nie można przeprowadzać sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca 

klasowa. 

3. Zapowiedziane prace klasowe i sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych 

powodów przekładane. 

4. Prace klasowe i sprawdziany nie powinny być przeprowadzane w poniedziałki                                   

(z wyjątkiem przedmiotów realizujących jedną godzinę w tygodniu), ani w dniu 

poświątecznym. 

5. Każdą pracę klasową i sprawdzian uczeń musi zaliczyć w  terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. Zaliczenie polega na pisaniu pracy klasowej, sprawdzianu o tym samym 

stopniu trudności. w sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia 

z zaliczania zaległej pracy klasowej, sprawdzianu. 

6. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich 

pisemnych sprawdzianów wiadomości. 

 

ROZDZIAŁ 6 

OCENIANIE ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII 

§ 1 
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1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli 

i  uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i  norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, 

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

w zachowaniu się ucznia. 

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

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

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

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe – wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop, 

5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng 

7. W klasach I– III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 
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8. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i  wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 

Ocena poprawna, nieodpowiednia i  naganna oznaczają zachowanie gorsze niż 

przeciętne. 

9. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną uwzględniającą 

opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów  z klasy, opinię nauczycieli 

uczących w szkole  

10. W ciągu okresu /nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym także osoby 

pełniące funkcje kierownicze w  szkole dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych 

przejawach zachowań ucznia w dzienniku elektronicznym. Także inni pracownicy szkoły 

informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia. 

11. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca 

klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy 

oraz opinii ocenianego ucznia. 

12. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna  z zastrzeżeniem ust. 18. 

13. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i  jego rodziców (prawnych opiekunów). 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

15. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i  poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom. 

16. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§ 2 
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Kryteria ocen zachowania 

wzorowe 

Otrzymuje uczeń który: 

1) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne 

oceny do swoich możliwości i zdolności, 

2) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły: uroczystościach, imprezach, bywa też ich 

inicjatorem, 

3) zna hymn narodowy, 

4) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach 

zainteresowań, 

5) reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych, 

12. wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę, 

organizację nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i  nie spóźnia się 

na lekcje, 

13. zachowuje się kulturalnie podczas przerw i  reaguje na negatywne postawy kolegów, 

14. przejawia troskę o mienie szkoły, 

15.   zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, 

16.  zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i  poza nią, 

17.  nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki), 

18.  reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innym, 

19.  wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i  obraźliwych słów, gestów, 

zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościowe, zawsze 

przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, 

20.  w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych, zawsze, w miarę swoich 

możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym, 

21.  jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje), 

22.  zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, 

członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom. 

bardzo dobre 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, 

kolegów, znajomych; 

2) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych, 
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3) zna hymn narodowy; 

4) przejawia troskę o mienie szkoły; 

5) pomaga słabszym i młodszym kolegom; 

6) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec 

innych; 

7) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

8) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 

10) przestrzega zasad higieny osobistej; 

11) nigdy nie ulega nałogom; 

12) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

13) nie spóźnia się na zajęcia szkolne; 

14) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły. 

 

dobre 

Otrzymuje uczeń, który : 

1) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej, 

2) punktualnie przychodzi na lekcje i  inne zajęcia, 

3) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami, 

4) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy 

i szkoły, 

5) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów; 

6) zna hymn narodowy , 

7) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą; 

8) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły,                                  

na wycieczkach i imprezach szkolnych; 

9) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;  

10) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia; 

11) nie ulega nałogom; 

12) rozumie i stosuje normy społeczne;  

13) szanuje mienie społeczne; 

14) przestrzega wymagań regulaminu szkolnego; 

15) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;  
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16) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy; 

17) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, 

kolegów i pracowników szkoły; 

18) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem, 

 

poprawne 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) sporadycznie lekceważy naukę i  inne obowiązki szkolne, 

2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych, 

3) sporadycznie spóźnia się na lekcje, 

4) nie zna hymnu narodowego, 

5) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu, 

6) zdarza mu się nie szanować podręczników szkolnych, pomocy naukowych, sprzętu 

szkolnego, 

7) sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych, 

8) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu chęci 

naprawienia swojego błędu, 

9) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią,  

10) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą, 

11) na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie,  

12) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,  

13) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

14) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, 

15) używa zwrotów grzecznościowych, 

16) czasem pomaga koleżankom i kolegom. 

 

nieodpowiednie 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje, 

3) opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia, 

4) często nie odrabia zadań domowych, nie przygotowuje się do lekcji, 
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5) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne, sposób lekceważący odnosi się                                     

do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, osób starszych, 

6) jest agresywny w stosunku do rówieśników, 

7) lekceważy zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespół klasowy, 

8) w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa, 

9) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca przebieg 

uroczystości szkolnych, 

10) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią, 

11) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy, 

zajęcia na basenie), 

12) często zaniedbuje higienę osobistą, 

13) ulega nałogom, 

14) ma negatywny wpływ na swoich kolegów, 

15) lekceważy ustalone normy społeczne, 

16) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania. 

 

naganne 

Otrzymuje uczeń, który: 

1) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji, 

nie odrabia zajęć domowych, wagaruje, 

2) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli, 

3) nagminnie nie realizuje zarządzeń dyrektora szkoły i ustaleń samorządu uczniowskiego, 

4) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły, 

5) poprzez nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią naraża 

zdrowie własne i innych, 

6) bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia, 

7) nagminnie używa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy 

swojego błędu, 

8) ulega nałogom, 

9) celowo niszczy mienie szkoły, 

10) wchodzi w konflikt z prawem. 

 

§ 3 
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Ocena punktowa z zachowania 

 

1. Bieżąca ocena zachowania ucznia począwszy od klasy IV ma formę punktową. 

2. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest 

równoważny z oceną dobrą. 

3. Zwiększenie liczby punktów lub ich utrata wynika z zachowania ucznia. 

4. Uwagi oraz cząstkowe punkty są wpisywane do dziennika elektronicznego. 

5. Konkretnemu zachowaniu ucznia przydzielona jest odpowiednia liczba punktów dodatnich 

lub ujemnych. 

6. Na początku roku szkolnego wychowawcy klas informują uczniów oraz 

rodziców/opiekunów prawnych o zasadach dokonywania oceny zachowania w oparciu              

o ustalony system punktowy. 

7. Kategorie zachowania podlegające ocenie oraz liczba punktów dodatnich i ujemnych 

możliwych do przyznania w poszczególnych kategoriach : 

Aktywność społeczna (od +15 do – 15)  

Kultura osobista (od +15 do – 15)  

Prace na rzecz szkoły (do +15) 

Relacje koleżeńskie (od +10 do – 10) 

Stosunek do obowiązków szkolnych (od + 25 do – 25) 

Stosunek do pracowników szkoły (od ( -10 do +10)  

Zachowanie na lekcji (od +15 do – 15) 

Zniszczenie mienia szkolnego (do -30) inne (od +15 do – 15) 

8. Kryteria punktowe, a ocena z zachowania: 250 pkt i  więcej - wzorowe 

176 pkt – 249 pkt - bardzo dobre 100 pkt – 175 pkt dobre 

51pkt – 99 pkt poprawne 1pkt - 50 pkt nieodpowiednie 

0 pkt i  mniej ( punkty ujemne ) naganne 

9. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 pkt, które odpowiadają ocenie dobrej. 

10. Każdy nauczyciel za konkretne zachowania ma prawo wpisać uczniowi punkty dodatnie 

lub ujemne zgodnie z punktacją przewidzianą w poszczególnych kategoriach oceny 

zachowania. 

11. Uczeń i  rodzic/ opiekun prawny ma prawo znać aktualną punktację z zachowania. 

12. Na miesiąc przed terminem wystawienia oceny wychowawca informuje ucznia i  rodzica                 

o liczbie punktów i proponowanej ocenie. 
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13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

14. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów 

uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli. 

15. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna zgodnie 

z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania 

i  promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych. 

16. Uczeń lub rodzic ma możliwość odwołania się od wystawionej oceny. 

17. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej 

lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy 

z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

18. 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. 

 

 

ROZDZIAŁ 7  

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

 
§ 1 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a okres drugi trwa od 1 

lutego do zakończenia roku szkolnego. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną 

w niniejszym statucie. 

4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego okresu. 
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5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena 

zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi wiadomości 

i  umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz samooceny ucznia. 

8. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę nie może 

być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

9. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie 

ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

10. Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych w terminie na 1 miesiąc. 

11. Oceny przewidywane mogą ulec zmianie. Nie dotyczy zmiany oceny pozytywnej na ocenę 

niedostateczną. 

12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

 

 

 

DZIAŁ VII 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 
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ROZDZIAŁ 1 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

 
§ 1 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy  z uczniem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania  z zakresu pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog, 

b) logopeda 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

 

§2 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy  z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych  do  możliwości psychofizycznych  ucznia  

i  jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i  stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i  dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

 

ROZDZIAŁ 2 

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 1 

1. Szkoła zapewnia uczniom dobrowolną i  bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

2. Do form pomocy, o jakiej mowa w ust 1 należą:  

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia;  

2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;  

3) zajęcia dydaktyczne;   

4) zajęcia specjalistyczne np. logopedyczne;  
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5) zajęcia  związane  z wyborem kierunku kształcenia i  zawodu;  

6) zindywidualizowana ścieżka kształcenia - wymaga wskazania tej formy uczniowi 

w opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;   

7) indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu;  porady, konsultacje, warsztaty.           

3. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych 

przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki, 

indywidualnego programu na zasadach określonych w Ustawie: 

1) zajęcia logopedyczne 

2) zajęcia związane  z wyborem kierunku kształcenia i  zawodu. 

 

§ 2 

Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, to: 

1) warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia 

się; 

2) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie 

opinii poradni, i  na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności ze względu 

na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach 

lekcyjnych. 

 

ROZDZIAŁ 3 

POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA UDZIELANA UCZNIOWI ZDOLNEMU 

 

§ 1 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

a) udzielanie uczniom pomocy w  odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień, 

b) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i  wiary w siebie, 

c) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów, 

d) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych, 

e) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 
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2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 

pracę: 

a) na lekcji, 

b) poza lekcjami, 

c) poza szkołą, 

d) inne formy 

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

a) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

b) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, 

c) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych i w domu, 

d) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy  z uczniem zdolnym nauczyciel: 

a) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

b) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

c) systematycznie współpracuje  z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy ucznia w domu; 

d) współpracuje  z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnią psychologiczno- 

pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

ucznia; 

e) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki. 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. 

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami. 

8. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody                                  

na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki. 
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9. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień 

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela. 

 

ROZDZIAŁ 4 

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 1 

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów,  z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą 

obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu 

się, deficytów kompetencji i  zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy  z uczniem; 

5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań 

nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania 

ucznia w szkole; 

6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i  planującego dalsze działania oraz zebraniach 

organizowanych przez wychowawcę; 

7) Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę 

w obszarze dostosowania treści przedmiotowych; 

8) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest 

obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne  do  indywidualnych potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
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u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia opracowuje się na podstawie tego orzeczenia; 

9) indywidualizowanie pracy  z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych  ucznia;  Indywidualizacja pracy z  uczniem na obowiązkowych 

i  dodatkowych zajęciach polega na: 

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i  fizycznych ucznia, 

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i  sprawdzania wiadomości i  umiejętności 

ucznia, 

d) umożliwianiu uczniowi  z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i  środków dydaktycznych, 

e) różnicowaniu stopnia trudności i  form prac domowych; 

10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno – 

wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy  z uczniem zdolnym i  innych 

specjalistycznych); 

11) współdziałanie   z  innymi  nauczycielami  uczącymi w  klasie w  celu  zintegrowania  

i  ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i  komunikowania 

postępów ucznia; 

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze 

emocjonalnej i  behawioralnej; 

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych  z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i  instytucji pomocowych; 

14) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy; 

15) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim 

charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form 

oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 
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b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

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

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej. 

 

ROZDZIAŁ 5 

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI NAD UCZNIEM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM, NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE i ZAGROŻONYM 

NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 

 

§ 1 

1. W Zespole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie 

specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych/ integracyjnych na każdym 

etapie edukacyjnym. 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny 

i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach i  możliwości 

organizacyjnych szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i  socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu oraz 

zgody rodziców. 
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6. Zgodę na  przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej                                   

do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

7. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

8. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2) psycho-emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 

9. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia  z wadą słuchu lub  

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub 

autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego. 

10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  

z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu 

edukacyjnego 

11. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie 

z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 

godziny tygodniowo na ucznia. 

12. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

13. W szkole dla uczniów  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i   z logo rytmiki); 

c) korekcyjno – kompensacyjne; 

d) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji; 

e) zajęcia specjalistyczne: terapia psychologiczna; 

f) inne, które wynikają  z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp. 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 
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4) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane  z wyborem 

kierunku kształcenia i  zawodu. 

 

§ 2 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 

1) prowadzą wspólnie z  innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i  zajęcia, określone 

w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i  ze specjalistami  pracę wychowawczą    

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych                                  

przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 

w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

i  specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz 

zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi 

nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele                        

ci uczestniczą. 

4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

kończącego naukę w szkole, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając 

posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

w oparciu  o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form 
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przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE 

w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 3 

1. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu 

edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie 

posiedzenia zespołu listownie lub w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego 

poprzez dokonanie wpisu 

2. Rodzice  otrzymują kopię programu  i kopię wielospecjalistycznej  oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia. 

3. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice                      

są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach,  

okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  oraz wymiarze godzin, 

w których poszczególne formy będą realizowane. 

4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

5. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program 

edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu 

w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 6  

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

 

1. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego 

należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i  możliwości ucznia; 
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2) udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia 

ucznia w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

2. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków  

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje 

różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i  uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych 

zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz 

stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania 

indywidualnego. 

3. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego 

w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz 

z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, 

umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim,  z którego 

wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły 

w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić 

poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę. 

5. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu                            

na zasadach określonych w WZO. 

 

 

 

 
ROZDZIAŁ 7 

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI 

 

§ 1 
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1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie  z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać 

się: 

1) wybitnymi uzdolnieniami i  zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich 

przedmiotów; 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec 

roku/semestru. 

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

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

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

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

klasyfikacji. 

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania  

z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i  promowany  w czasie całego 

roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

1) uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów); 

2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

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

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza 

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i  osiągnięciach 

ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program 

nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

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

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 

psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno– pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania  z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna 

opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna 

i  ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – 

nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i  nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub 

do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole 

wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej  z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych; 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 

wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej 

bardzo dobrą i w konsekwencji  uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych  

z nauczycielem. 

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w  rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 

godziny co dwa tygodnie. 

19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i  oceniania. 

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

22. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację                      



STATUT 

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PISZU 
 

108  

o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować 

w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 
 

 

ROZDZIAŁ 8  

SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW 

 

§ 1 

Dyrektor Zespołu może, w drodze decyzji, skreślić pełnoletniego ucznia z listy uczniów 

w przypadku:. 

1. Stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i  zdrowiu uczniów i  pracowników 

szkoły. 

2. Dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania. 

3. Używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie szkoły 

i w jej obrębie. 

4. Naruszenia godności i  nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników 

szkoły. 

5. Notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Dopuszczenia się kradzieży. 

7. Fałszowania dokumentów państwowych. 

8. Porzucenia szkoły i nie zgłaszania się na wezwania wychowawcy klasy. 

9. Uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności                                     

bez stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego. 

 

§ 2 

Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 

Samorządu Uczniowskiego. 

DZIAŁ VIII 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 
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kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna 

zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go                                   

do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.” oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy: 

„Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych                              

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

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.” 

  

Ceremoniał szkolny jest opisem sposobów przeprowadzania uroczystości szkolnych 

organizowanych z udziałem sztandaru szkoły z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic 

i wydarzeń w życiu szkoły. To także zbiór zasad zachowania się młodzieży w trakcie 

uroczystości. Jednoczy on społeczność szkolną, umacnia więzi między uczniami, kształtuje 

tradycję lokalną i patriotyzm. 

 

§ 1 

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy: 

− obchody Świąt Narodowych (11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości oraz 3 

maja – Święto Narodowe 3 Maja), 

− rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 

− pasowanie na ucznia - ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

− odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 

− inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły. 

 

§ 2 

Najważniejsze symbole szkolne: 

− sztandar szkoły. 

− hymn szkoły. 

§ 3 

Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby: chorąży- uczeń, asysta – 

uczennica, asysta - uczennica) wybrany w każdym roku szkolnym spośród uczniów 

zaproponowanych przez Samorząd Uczniowski i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

Kandydaci do Pocztu Sztandarowego powinni wykazywać się wysoką kulturą osobistą 

a w życiu codziennym świadczyć dobrze o szkole i godnie ją reprezentować w środowisku 
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lokalnym. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład rezerwowy, który 

uczestniczyłby w każdej uroczystości z udziałem sztandaru. 

Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych 

powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. 

 

§ 4 

Ceremoniał wewnątrzszkolny 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich. Uroczystość składa się z: 

− części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, 

okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie sztandaru) 

− części artystycznej przygotowanej przez uczniów i nauczycieli. 

 

2. Ślubowanie klas pierwszych 

Uroczystość przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i Samorząd Uczniowski. 

Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych 

stoją na baczność. Sztandar skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają 

wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania 

czytanej przez prowadzącego uroczystość przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: 

 

Ślubuję być dobrym Polakiem, 

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. 

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, 

jak dla niej pracować, kiedy urosnę. 

Będę się starać być dobrym kolegą, 

swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Ślubujemy! 

 

Uczniowie na zakończenie powtarzają – ślubujemy! 

 

Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno                     
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do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię mówi: „Pasuję cię na ucznia Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Piszu.” 

 

3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

Rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie przychodzą ubrani odświętnie. 

Uroczystość składa się z: 

− części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego), 

− pożegnania absolwentów klas ósmych (okolicznościowe przemówienia), 

− części końcowej (przekazanie sztandaru uczniom klas siódmych, wyprowadzenie 

sztandaru). 

 

Tekst ślubowania klas ósmych: 

Prowadząca: 

 Koleżanki i koledzy! Zanim staniemy się absolwentami Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu 

złóżmy ślubowanie.  

Do ślubowania! 

„My, uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 2, Tobie Szkoło ślubujemy: 

− Wiernie strzec Twojego honoru! 

− Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię! 

− Z godnością nosić zaszczytne miano absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2! 

− Zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu!  

− (razem z uczniami) - Ślubujemy!” 

 

Prowadząca: Po ślubowaniu! 

 

Tekst przysięgi podczas przyjęcia sztandaru: 

Przyjmujemy nowy sztandar, symbol Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Piszu. Obiecujemy dbać o niego, swoją postawą rozsławiać dobre imię szkoły, kierować się 

szacunkiem i miłością do każdego człowieka, być godnymi reprezentantami Szkoły 

Podstawowej nr 2. 
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DZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 1 

1) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Piszu używa pieczęci urzędowej zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2) Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i  zadań, 

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

3) ZSP nr 1 w Piszu prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4) Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i  materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 2 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) rady rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę; 

5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

 

§ 3 

1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i  nowelizacje w statucie szkoły. 

 

§ 4 

1. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych 

w statucie. 
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1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022r.  

 

 

 
 


