
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 
im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. 

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI 

IM. SZARYCH SZEREGÓW W GORZOWIE WLKP. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

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

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Sportowymi 
im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ulicy Zamenhofa 2 a; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej  
nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp.; 

3) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi  im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp.; 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 
Sportowymi  im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp.; 

6) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej; 

7) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi  im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp.; 

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Lubuskiego 
Kuratora Oświaty. 

§ 2. 1.  Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 2 z  Oddziałami Sportowymi im. Szarych 
Szeregów w Gorzowie Wlkp.  

2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów w Gorzowie 
Wlkp. jest ośmioletnią szkołą publiczną. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Zamenhofa 2a. 

4. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I - VIII. 

5. Szkoła prowadzi oddziały/klasy ogólnodostępne oraz sportowe prowadzące szko lenie 
sportowe w zakresie piłki ręcznej. 

6. Zasady organizacji oddziałów sportowych określają odrębne przepisy. 

 

§ 3. 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Gorzów Wlkp. z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp., ul. Sikorskiego 3- 4, 66-400 Gorzów Wlkp. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą  jest Lubuski Kurator 
Oświaty. 

3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Gorzów Wlkp. działającą w formie jednostki 
budżetowej. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy. 
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§ 4. Szkoła została powołana Uchwałą nr XLIII/501/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania szkoły 

§ 5. 1.  Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 

uwzględniające program profilaktyczno-wychowawczy szkoły uchwalony przez Radę 
Rodziców w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną, obejmujący treści, zadania i  działania   
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze 
profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu  
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Szkoła realizuje następujące cele, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły poprzez: 

a) realizację podstawy programowej, 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

d) wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, autorskich programów 
nauczania, 

e) organizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauczania, 

f) udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, 

g) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. 
koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne; 

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 
poprzez: 

a) organizowanie uroczystości z różnych okazji, 

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 

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

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 
europejskiej i światowej, 

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły 
w szczególności poprzez: 

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 
za pośrednictwem pedagoga szkoły, logopedy, a w miarę potrzeb innych specjalistów, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego, 

c) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej; 

4) prowadzi działalność wychowawczą i profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności poprzez: 
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a) profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem wychowawczo-
profilaktycznym szkoły, 

b) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, 

c) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem, 

d) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania 
narkomanii, alkoholizmowi i innym rodzajom uzależnień, 

e) przeciwdziałanie demoralizacji, w tym współpraca z innymi instytucjami; 

5) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia 
przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy, 

b) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym 
nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

c) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy, 

d) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem 
zajęć, 

e) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego 
harmonogramu dyżurów, 

f) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym 
regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych, 

g) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu 
w budynku i wokół niego; 

6) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby,  
kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o uniwersalny system wartości 
z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia, poprzez: 

a) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów, 

b) uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi, 

c) naukę pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich, 

d) propagowanie wolontariatu i realizowanie akcji charytatywnych. 

3. Szkoła realizuje zadania, a w szczególności: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania; 

2) realizuje programy nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego; 

3) ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów oraz przeprowadza sprawdziany po szkole 
podstawowej; 

4) umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły oraz do dalszego kształcenia i wyboru zawodu; 

5) wykazuje troskę o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

6) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego 
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 

7) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, 
zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 
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przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających 
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego; 

8) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości 
przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny 
prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

9) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 

10) uczy pozytywnych postaw w stosunkach międzyludzkich; 

11) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne 
zdolności twórcze; 

12) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 
realistycznych od fantastycznych; 

13) rozwija u dziecka umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 
społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego; 

14) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 
środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 

15) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych 
szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych 
dzieci; 

16) stwarza przyjazną atmosferę i  pomaga dziecku w  dobrym funkcjonowaniu 
w społeczności szkolnej; 

17) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, 
wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; 
prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem; 

18) kształtuje świadomość ekologiczną; 

19) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 

20) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

21) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne; 

22) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

23) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych 
celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów; 

24) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

25) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz postaw 
prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, 
plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

26) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość; 

27) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, wolontariatu, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi 
ucznia (rodzina, przyjaciele); 

28) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych 
osób; 
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29) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

30) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

31) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które 
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

32) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

33) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 
edukacji; 

34) wspomaga i  ukierunkowuje indywidualny rozwój ucznia z wykorzystaniem jego 
wrodzonego potencjału i  możliwości rozwojowych, a  w przypadku uczniów 
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju 
niepełnosprawności. 

4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, m.in. poprzez 
organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc pedagoga, logopedy, psychologa. 

5. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności 
w nauce, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w szczególności poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej, indywidualnego nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do 
możliwości uczniów. 

6. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem 
potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły. 

7. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole                     
oraz zasady współdziałania szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz 
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 
określają odrębne przepisy. 

Rozdział 3. 

Organy Szkoły 

§ 6. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 7. 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą 
Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Rodzicami.  

2. Jest kierownikiem szkoły jako zakładu pracy i wszystkich zatrudnionych pracowników. 

3. Reprezentuje szkołę na zewnątrz. 

4. W ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje 
nadzór pedagogiczny i organizacyjno-administracyjny, kieruje i ponosi odpowiedzialność za 
całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno - gospodarczej 
szkoły, a w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny na szczeblu podstawowym; 

2) dokonuje oceny pracy nauczyciela; 

3) udziela nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, zachęca do doskonalenia 
i dokształcania zawodowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych; 
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4) szczególną troską otacza młodych nauczycieli, dba o ich adaptację zawodową; 

5) zapewnia uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należyte warunki 
socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne, bhp i opieki na terenie szkoły oraz w czasie zajęć 
organizowanych poza szkołą; 

6) odpowiada za uwzględnione w programie nauczania środki edukacyjne. 

5. Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą a w szczególności: 

1) przedkłada do zaopiniowania i zatwierdzenia roczne plany pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

2) kieruje i nadzoruje realizację planów i składa okresowe sprawozdanie z ich realizacji; 

3) informuje Radę Rodziców o bieżącej działalności szkoły; 

4) ustala - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców - organizację pracy 
szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, organizacji i finansowania przedsięwzięć; 

5) przyjmuje uczniów do szkoły; 

6) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

7) przesyła wniosek rodziców, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, do Kuratorium 
Oświaty o zwolnienie z obowiązku szkolnego ucznia, który ukończył 15 lat i nie rokuje  
pozytywnych postępów  w nauce,  wnioskuje o przeniesienie ucznia do  innej  szkoły na 
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej; 

8) współpracuje z organami społecznymi szkoły; 

9) dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zestawy 
programów nauczania; 

10) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli (a w przypadku braku 
porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w danej 
klasie przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące 
w danej klasie w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu 
podręczników i materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, 
określonej w odrębnych przepisach; 

11) podaje corocznie do publicznej wiadomości zestaw podręczników, materiałów 
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w kolejnym roku 
szkolnym, informacja umieszczona jest na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej 
tablicy ogłoszeń; 

12) ustala zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, 
uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych 
podręczników lub materiałów; 

13) 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 takiego podręcznika pokrywa organ prowadzący; 

14) organizuje spotkania z rodzicami uczniów kl. I szkoły; 

15) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia. 
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6. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczo-finansową szkoły; 

2) opracowuje podstawową dokumentację budżetowo - gospodarczą szkoły: arkusz 
organizacyjny, preliminarz finansowy, propozycje wykorzystania środków 
pozabudżetowych; 

3) określa prawidłowe zasady odpowiedzialności materialnej pracowników; zgodnie 
z przepisami Kodeksu Pracy; 

4) zapewnia w miarę możliwości wyposażenie szkoły w niezbędne środki dydaktyczne 
i szkolne; 

5) wykonuje czynności związane zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów 
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz 
czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami; 

6) organizuje i nadzoruje działalność kancelarii, przestrzega prowadzenia  dokumentacji 
według rzeczowego, jednolitego wykazu akt. 

7. Jako kierownik zakładu pracy, a w szczególności: 

1) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go Radzie 
Pedagogicznej i rodzicom; 

2) przedstawia przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej 
i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego; 

3) ustala jednolity tekst Statutu Szkoły; 

4) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

5) ustala przydziały zadań pracownikom; 

6) kieruje szkołą przy współudziale wicedyrektora; 

7) wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności, wykonuje zadania zlecone  
przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania pracy dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej; 

8) szczegółowy przydział zadań wicedyrektora szkoły znajduje się w aktach osobowych. 

8. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie: 

1) pełnomocnictw udzielonych mu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.; 

2) obowiązujących przepisów prawa. 

§ 8. 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły 

w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, 
z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
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4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 
w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 
mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 
Rady Pedagogicznej. 

5. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające                                      
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  informacje o działalności szkoły zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor Szkoły. Terminy spotkań ustalane są                    
na początku roku szkolnego. O zebraniach dodatkowych dyrektor powiadamia nauczycieli 
indywidualnie. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

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

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 
zaopiniowaniu ich projektów przez  Radę Rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły; 

6) zatwierdzanie planu pracy szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych  oraz odwołanie 
z tych stanowisk; 

6) szkolny zestaw programów nauczania na dany rok szkolny. 

9. Zmiany w statucie uchwalane są przez Radę Pedagogiczną. 

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska Dyrektora Szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół zebrania Rady 
Pedagogicznej podpisują wszyscy jej członkowie obecni podczas zebrania. 

13. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do 
nieujawniania spraw omawianych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

14. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
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§ 9. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców 

uczniów.   

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. Jednego ucznia 
reprezentuje jeden rodzic. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 
z niniejszym Statutem. 

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców  należy: 

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

2) opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły 
i harmonogramu działań; 

3) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje 
do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 8, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 
bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 
dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 
upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

§ 10. 1.  W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin. 
Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z niniejszym 
Statutem. 

3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Rada Samorządu Uczniowskiego opracowuje plan pracy samorządu uczniowskiego na 
rok szkolny. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców 
oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, 
a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 

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

3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
zainteresowań; 
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4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu 
z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu. 

§ 11. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  
w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.  

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez: 

1) wymianę informacji; 

2) opiniowanie; 

3) wnioskowanie; 

4) podejmowanie uchwał; 

5) podejmowanie wspólnych działań. 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych 
działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez: 

1) spotkania organizowane z inicjatywy dyrektora z przedstawicielami organów; 

2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów; 

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

4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 
uczniom oraz podnoszenie poziomu pracy szkoły. 

5. Członkowie wszystkich organów szkoły zobowiązani są do stosowania zasad 
wcześniejszego zapobiegania oraz przeciwdziałania konfliktom poprzez bezwzględne 
przestrzeganie obowiązującego w szkole prawa. 

6. Sprawy sporne pomiędzy organami są rozpatrywane na terenie szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły, realizujący zadania szkoły na zasadzie jednoosobowego kierownictwa 
i jednoosobowej odpowiedzialności, jest najwyższą szkolną instancją w zakresie 
rozwiązywania wewnętrznych sporów między pozostałymi organami szkoły. 

8. Dyrektor Szkoły, przed zajęciem stanowiska i podjęciem stosownych decyzji, ma 
obowiązek obiektywnego i rzetelnego rozpoznania przedmiotu sporu poprzez wysłuchanie 
racji każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

9. Spory między organami Szkoły z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest Dyrektor, rozwiązuje 
Dyrektor Szkoły. 

10. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 9, odbywa się na pisemny wniosek 
zainteresowanych organów. 

11. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor Szkoły 
powoływany jest zespół mediacyjny, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu 
każdego z organów szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do 
pracy w zespole. 
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12. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podjąć decyzję w drodze 
głosowania większością głosów. 

13. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 
rozwiązanie ostateczne. 

14. O sposobie rozstrzygnięcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy na 
piśmie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 10. 

Rozdział 4. 

Organizacja pracy szkoły 

§ 12. 1.  W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny i elektroniczna  dokumentacja 

przebiegu nauczania. 

2. Za dostęp rodzica i ucznia do dziennika elektronicznego, szkoła nie pobiera żadnej 
opłaty. 

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

§ 14. 1.  Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.  

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, dyrektor umożliwia 
wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i w klasach 
IV-VIII. 

3. Powołanie wychowawcy klasy należy do Dyrektora Szkoły. 

4. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do 
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

§ 15. 1. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z przepisami 
w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.  

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

3. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii  
organizacji związkowych. 

4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację zajęć edukacyjnych. 

6. Udział uczniów w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny i następuje na wniosek 
rodziców. 

§ 16. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2. W celu  realizacji zadań statutowych w szkole prowadzone są : 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem 
nauczania; 

2) dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła przedmiotowe, 
sportowe, artystyczne i inne wynikające z potrzeb uczniów; 

3) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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3. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów 
klasowych i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony przez 
Dyrektora Szkoły w oparciu o arkusz organizacji szkoły. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć. 

5. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
prowadzone  w systemie klasowo-lekcyjnym. 

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, język obcy nowożytny i wychowanie fizyczne 
mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych. 

7. W szkole uczeń może realizować obowiązek szkolny także na podstawie 
indywidualnego programu lub toku nauki pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

8. Decyzję w sprawie wyrażenia zgody na naukę indywidualnym programem lub tokiem 
wydaje dyrektor na wniosek rodziców ucznia na podstawie odrębnych przepisów. 

9. Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicową. Zasady działania świetlicy szkolnej 
określa § 20. 

10. Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne słuchaczy zakładów kształcenia 
nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli (na podstawie 
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą – 
z poszczególnymi nauczycielami  a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą). 

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

fizycznym i psychicznym w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz 
poza terenem szkoły.  

2. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez 
szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania dyrektora o każdym wypadku, 
mającym miejsce podczas zajęć. 

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie                                         
i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, 
w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego harmonogramu. 
W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 
nadzorowi; 

2) reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm; 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 
szkolnych; 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 
budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

5) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

6) niedopuszczanie do palenia papierosów i spożywania substancji szkodliwych dla zdrowia 
lub życia na terenie szkoły; 

7) sprawdzania stanu bezpieczeństwa i higieny w szkolnych toaletach. 

5. Nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego 
oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole. 
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6. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo lub nauczyciel 
wskazany przez dyrektora. 

7. W szkole nie mogą być stosowane wobec uczniów żadne zabiegi lekarskie bez zgody 
rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

8. Pracownik szkoły, powiadomiony o wypadku, niezwłocznie zapewnia 
poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę 
możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

9. W przypadku złego samopoczucia ucznia jest powiadamiany jego rodzic. Uczeń 
pozostaje pod opieką pracowników szkoły do czasu przybycia po niego rodzica/opiekuna 
prawnego. 

10. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły. 

§ 18. 1.  Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość 

korzystania z:  

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej; 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni. 

§ 19. 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania 
i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu 
i doskonaleniu nauczycieli. 

3. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki 
szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych 
materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami 
i materiałami wykonuje Dyrektor Szkoły. 

4. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników 
potwierdzi nauczyciel bibliotekarz. 

5. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala 
dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp 
do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice 
uczniów oraz inne osoby za zgodą Dyrektora. 

7. W bibliotece obowiązuje elektroniczny system udostępniania zbiorów. 

8. Do zadań biblioteki szkolnej należy w szczególności: 

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, 
materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
i społeczną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych 
z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów; 

4) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 
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5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-
komunikacyjną; 

6) prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego i tytułowego; 

7) gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 
i innych materiałów bibliotecznych; 

8) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie 
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

9) rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych 
uczniów, wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania 
i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu; 

10) otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w poszukiwaniach czytelniczych; 

11) przysposabianie uczniów do  samokształcenia; 

12) kształtowanie postaw moralnych uczniów zgodnych z przyjętymi zasadami wychowania, 
ich stylu życia i systemu wartości; 

13) zapewnianie pomocy organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań 
w organizowaniu czasu wolnego uczniów; 

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

15) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej; 

16) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami); 

17) współpraca z innymi bibliotekami; 

18) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru z uwzględnieniem przepisów 
obowiązujących w tym zakresie. 

9. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) organizacja struktury biblioteki szkolnej polegająca w szczególności: 

a) praktycznym stosowaniu przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem biblioteki, 

b) opracowaniu planów pracy, regulaminów i sprawozdań, 

c) wykonywaniu prac biurowych związanych z zasobami bibliotecznymi. 

2) gromadzenie zbiorów,  w tym: 

a) analizowanie zawartości zbiorów pod kątem realizacji procesu dydaktycznego 
i wychowawczego, zaspokajania potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli i rodziców, 
pogłębiania zainteresowań czytelniczych, samodzielnego zgłębiana wiedzy i warsztatu 
metodycznego dla nauczycieli, 

b) planowanie gromadzenia zbiorów, 

c) ustalanie tytułów czasopism do zaprenumerowania, 

3) prowadzenie ewidencji zbiorów w szczególności poprzez: 

a) ustalanie wielkości księgozbioru i monitorowanie zachodzących zmian, 

b) rejestrowanie ubytków oraz ustalanie ich przyczyn, 

c) sporządzanie zestawień ubytków, 

d) sporządzanie zestawień zinwentaryzowanych jednostek bibliotecznych, 

4) opracowywanie zbiorów, w tym: 
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a) opracowywanie formalne, rzeczowe i techniczne zbiorów, 

b) tworzenie katalogów i kartotek, 

5) udostępnianie zbiorów czytelnikom, w tym: 

a) organizowanie miejsca wypożyczania zbiorów z zachowaniem optymalnego ustawienia 
księgozbioru, szybkiego dostępu do zbioru, sprawnej obsługi czytelników i ochrony 
zbiorów, 

b) opracowanie systemu informacji wizualnej dotyczącej ustawienia zbioru, 

c) prowadzenie rejestru wypożyczeń, 

d) sporządzanie statystyk wypożyczeń, 

6) sprawdzanie stanu zbiorów, w tym opracowanie procedury przeprowadzania kontroli, 

7) praca pedagogiczna w tym: 

a) prowadzenie zajęć w ramach edukacji czytelniczej i medialnej, 

b) indywidualna praca z uczniem zdolnym i z uczniem z dysfunkcjami, 

c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, 

d) organizowanie uroczystości ogólnoszkolnych, lokalnych i miejskich, 

e) opieka formalna i merytoryczna nad uczniami współpracującymi z biblioteką, 

f) szkolenie uczniów w posługiwaniu się katalogami tradycyjnymi i elektronicznymi, 

8) działalność informacyjna, promocyjna i wydawnicza, w tym: 

a) przygotowywanie wykazu lektur i nowości, 

b) pełnienie funkcji informatora o materiałach dydaktycznych zgromadzonych 
w bibliotece, 

c) przygotowywanie i przesyłanie komunikatów o działalności biblioteki i szkoły dla 
mediów, 

9) tworzenie i aktualizowanie warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, w tym: 

a) samokształcenie, 

b) gromadzenie i udostępnianie materiałów z warsztatów i szkoleń, 

10) wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem i przekazywaniem uczniom 
podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez dyrektora szkoły. 

9. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej. 

10. Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa 
się poprzez: 

1) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz 
udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej, 

2) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a innymi bibliotekami i ośrodkami 
informacji, 

3) wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 

4) współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką,  odwoływanie się do jej 
zasobów  i warsztatu informacyjno- bibliograficznego, 

5) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 
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6) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie 
pracy szkoły, 

7) pomoc w doborze literatury, 

8) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

9) Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

10. Biblioteka używa do ewidencji zbiorów okrągłej pieczątki z napisem Biblioteka Szkoła 
Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. 

§ 20. 1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 
uczniowi opieki w szkole, organizuje się świetlicę szkolną.  

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. 

3. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Może 
również korzystać z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów sportowych. 

5. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności 
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 
fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

6. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor uwzględniając potrzeby uczniów i rodziców. 

§ 21. 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w higienicznych 
warunkach,  w stołówce szkolnej.  

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

. 

Rozdział 5. 

Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 22. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: 

nauczyciela wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także 
innych pracowników, w tym administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa 
w ust. 1, oraz zasady wynagradzania określają odrębne przepisy. 

3. Liczbę pracowników szkoły ustala dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ 
prowadzący arkusz organizacyjny. 

4. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników szkoły określa 
dyrektor. 

5. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników szkoły, o których mowa 
w ust. 1, oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

§ 23. 1.  Wicedyrektor  szkoły działa  w  ramach  przydzielonego  przez  Dyrektora  
Szkoły  zakresu obowiązków, a podczas  jego nieobecności wykonuje jego zadania.  

2. Nauczyciel wykonujący pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów. 
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3. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela 
oraz podstawowymi funkcjami szkoły polega w szczególności na: 

1) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 
a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, wyznaczonych dyżurów nauczycielskich oraz podczas organizowanych 
wycieczek i uroczystości szkolnych, 

2) kontrolowaniu obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3) podnoszeniu oraz aktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych 
formach doskonalenia, 

4) organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce 
dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

5) zapewnieniu właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów 
poprzez planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanego programu 
nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi oraz 
umiejętnościami, 

6) poinformowaniu na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców  
o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidziana rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

7) dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich uczniów, 

8) dostarczenie rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz 
o szczególnych uzdolnieniach, 

9) prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych przepisów, 

10) realizowaniu zajęć wyznaczonych w planie pracy szkoły na dany rok szkolny, 

11) stosowaniu twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

12) przygotowywaniu kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu; 

13) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, 
zdrowotną; 

14) współdziałaniu z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów 
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających 
w szczególności  z zrealizowanego programu nauczania i uzyskiwania informacji 
dotyczących danego ucznia, jego zachowania i rozwoju; 

15) prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

16) realizacji zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 

17) czynnym udziale w pracach Rady Pedagogicznej, realizacji jej postanowień i uchwał; 

18) inicjowaniu i organizowaniu imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 
kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym; 

19) znajomości i przestrzeganiu przepisów obowiązujących w szkole oraz przepisów BHP 
i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących 
wykonywanej pracy; 
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20) realizacji wszystkich zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej 
działalności szkoły. 

4. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz.553, ze zm.). 

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
ze strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji 
naukowo - oświatowych. 

§ 24. 1. Nauczyciele prowadzący nauczanie w klasach I - III szkoły podstawowej oraz 

zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV - VIII 
szkoły podstawowej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do 
zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz 
jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiału 
edukacyjnego dla uczniów klas I-III, jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub 
materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII oraz materiałów 
ćwiczeniowych.   

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

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez 
dyrektora. 

4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy 
sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy szkoły. 

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in.: 

1) opracowanie sposobu badania osiągnięć; 

2) stymulowanie rozwoju uczniów; 

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania; 

6. Wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym kieruje nauczyciel (LIDER) wskazany 
przez Dyrektora Szkoły. 

§ 25. W szkole powołuje się stanowisko sekretarza szkoły, do zadań którego należy 

organizacja pracy sekretariatu szkoły oraz prowadzenie dokumentacji uczniów szkoły.  

Rozdział 6. 

Zasady oceniania 

§ 26. 1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Nauczyciele poszczególnych zajęć na początku roku szkolnego informują uczniów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (pierwsza lekcja wychowawcza) 
informuje uczniów o: 

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
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2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej 
zachowania; 

3) zmianach w ocenianiu wewnątrzszkolnym dokonanych przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. 

4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują, poprzez umieszczenie na 
stronie internetowej szkoły, rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców 
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 
oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 

6. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia winno być dokonywane systematycznie, 
w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są 
jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

7. Na wniosek ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę według następujących zasad: 

1) oceny cząstkowe nauczyciel uzasadnia ustnie na najbliższym zebraniu lub w dniu 
otwartym, 

2) oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) nauczyciel uzasadnia w formie pisemnej 
w terminie do 5 dni od daty klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego 
rodzicom (prawnym opiekunom). 

9. Uczeń, rodzic (opiekun prawny) ma prawo wglądu w prace pisemne dziecka 
w obecności nauczyciela przedmiotu, wychowawcy lub dyrektora szkoły podczas zebrań 
obowiązkowych, tzw. dni otwartych lub za zgodą nauczyciela w innym ustalonym przez obie 
strony terminie. 

10. Prawo do wglądu nie przewiduje kopiowania, fotografowania, nagrywania pracy. 

11. Prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii 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. 

13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 
specjalistycznej. 
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14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia. 

15. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program 
lub tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w odrębnych przepisach. 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - 
także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

17. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach  wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej 
opinii. 

18. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

19. Jeśli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 18, 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” lub „zwolniony”. 

20. Dyrektor szkoły: 

1) zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na 
wniosek rodziców, albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba 
zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego; 

2) w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 20 pkt 1, posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia; 

3) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

21. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, których czas trwania określa się na pierwszym 
zebraniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

22. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia          
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.             

23. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku 
szkolnego. 

24. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się nie później niż na pięć dni przed 
zakończeniem pierwszego okresu. 
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25. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 
klasy są obowiązani poinformować ucznia (ustnie) i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
w formie pisemnej, o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 

26. 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, klasy oraz ocenianego ucznia. 

27. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 
wyższej ani na ukończenie szkoły. 

28. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem 
nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej „stopniami” według 
następującej skali: 

1) celujący (skrót literowy: cel, oznaczenie cyfrowe: 6); 

2) bardzo dobry (skrót literowy: bdb, oznaczenie cyfrowe: 5); 

3) dobry (skrót literowy: db, oznaczenie cyfrowe: 4); 

4) dostateczny (skrót literowy: dst, oznaczenie cyfrowe: 3); 

5) dopuszczający (skrót literowy: dop., oznaczenie cyfrowe: 2); 

6) niedostateczny (skrót literowy: ndst, oznaczenie cyfrowe: 1). 

29. W kontroli bieżącej oraz klasyfikacji śródrocznej dopuszcza się rozszerzenie skali 
ocen przez stosowanie znaków (+) i (-). 

30. Ocenę śródroczną z przedmiotu wystawia się na podstawie przynajmniej trzech ocen 
cząstkowych, a roczną na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego 
okresu. 

31. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

6) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

33. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 
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5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

34. Ustala się szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania: 

1) wzorowe  
uczeń spełnia kryteria stawiane na ocenę bardzo dobrą i dobrą , a ponadto: 

a) inicjuje akcje na rzecz szkoły, środowiska, 

b) aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego (np. LOK, LOP, harcerstwo, 
wolontariat), 

2) bardzo dobre  

uczeń spełnia kryteria stawiane na ocenę  dobrą, a ponadto: 

a) posiada wysoką kulturę osobistą, 

b) bierze czynny udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

c) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 
i talentami, 

d) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności, 

3) dobre  

uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej, a ponadto: 

a) dba o piękno mowy ojczystej, 

b) postępuje uczciwie (potrafi przyznać się do popełnionych błędów i naprawia  
je z własnej inicjatywy), 

c) jest bezinteresownie koleżeński, chętnie pomaga innym w miarę swoich  
sił i możliwości, 

d) nie otrzymał kar i uwag, 

4) poprawne  

ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte 
w kryteriach oceny, czasami uchybia niektórym wymaganiom, ale zastosowane środki 
zaradcze przynoszą efekty, a w szczególności: 

a) respektuje regulamin uczniowski i poprawnie wykonuje swoje obowiązki wynikające ze 
statutu szkoły, 

b) poprawnie zachowuje się wobec swoich kolegów (nie narusza ich godności, 
nie zaczepia ich słownie ani fizycznie), 

c) traktuje nauczycieli i pracowników szkoły z należytym szacunkiem, 

d) nie używa wulgaryzmów, 

e) systematycznie i punktualnie uczestniczy w zajęciach szkolnych, dopuszcza się 
5 spóźnień w ciągu semestru, 

f) wykazuje tolerancję wobec odmienności wyglądu, zachowań i poglądów swoich 
kolegów, 

g) poprawnie zachowuje się na terenie szkoły (szczególnie w sklepiku, stołówce, świetlicy 
i bibliotece szkolnej), 

h) nie opuszcza zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, 

i) wykazuje troskę i odpowiedzialność za wyposażenie szkoły, 
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j) wygląd uczniowski nie budzi zastrzeżeń, tak pod względem higieny jak i estetyki, 

5) nieodpowiednie   

ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza regulamin ucznia 
 i nie wykonuje swoich obowiązków wynikających ze statutu szkoły, a ponadto: 

a) niszczy wyposażenie szkoły, 

b) pali papierosy, pije alkohol, zażywa środki odurzające, 

c) jest arogancki, wulgarny, agresywny, 

d) poniża młodszych i słabszych, 

e) prowokuje innych do złych zachowań, 

f) często spóźnia się na lekcje, 

g) dopuszcza się do 15 godzin bez usprawiedliwienia w ciągu semestru, 

6) naganne  

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w rażący sposób narusza regulamin ucznia i nie 
wykonuje swoich obowiązków wynikających ze statutu szkoły, a środki wychowawcze 
zastosowane przez szkołę i dom nie powodują odpowiednich zmian w jego zachowaniu, 
a  ponadto: 

a) opuścił 15 i więcej godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia (wagaruje), 

b) wchodzi w kolizję z prawem, 

c) zagraża bezpieczeństwu innych uczniów, 

35. Punktem wyjścia przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania jest ocena 
dobra. 

36. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

37. 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 odpowiednio w okresie, za który 
przeprowadzana jest klasyfikacja. 

38. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

39. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów oraz osób [podmiotów] sprawujących 
pieczę zastępczą nad dzieckiem;) ucznia nieklasyfikowanego, z powodu 
nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 
klasyfikacyjny. 

40. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki, 

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

41. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (po 45 minut 
zegarowych każda). 

42. Zakres materiału objętego egzaminem klasyfikacyjnym ustala nauczyciel prowadzący 
dany przedmiot i informację o tym przekazuje uczniowi, rodzicom lub prawnym opiekunom 
w formie pisemnej. 
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43. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma, przede wszystkim, formę zadań praktycznych. 

44. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

45. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 44 przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

46. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów 
- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

47. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska, osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

48. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań 
praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

49. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 51 

50. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 51. 

51. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny.  

52. Zastrzeżenia  zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć 
edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż 
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

53. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

54. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 53 pkt 1, przeprowadza się nie później niż 
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 51. Termin 
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 
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55. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, jako 
przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący  takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 
przewodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog; jeśli jest zatrudniony w szkole; 

e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole; 

f) przedstawiciel Samorządy Uczniowskiego; 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

56. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 55 pkt 1 lit. b może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego 
takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

57. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

58. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół będący 
załącznikiem do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

59. Do protokołu, o którym mowa w ust. 58, dołącza się odpowiednio pisemne prace 
ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 
przez ucznia zadania praktycznego. 

60. Przepisy ust. 47 – 59 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że 
termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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61. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 
o którym mowa w ust. 53 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem 
i jego  rodzicami. 

62. W celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych rodzic (prawny opiekun) 
może złożyć zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w terminie nie późniejszym niż 7 dni  przed 
klasyfikacją. 

63. Podstawę starania się o wyższą niż przewidywana śródroczną (roczną) ocenę 
klasyfikacyjną z przedmiotu stanowią przede wszystkim: 

1) długa choroba (ponad miesiąc), usprawiedliwiona w terminie nieobecność, 

2) przypadki losowe (choroba w rodzinie, śmierć najbliższych). 

64. Ustala się tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej (rocznej) oceny 
klasyfikacyjnej z przedmiotu. Uczeń, rodzic na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej: 

1) składa, poprzez sekretariat szkoły, pisemny wniosek do nauczyciela z prośbą o ponowną 
weryfikację proponowanej oceny śródrocznej (rocznej) z przedmiotu, 

2) nauczyciel rozpatruje prośbę w ciągu dwóch dni, 

3) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby, w terminie ustalonym z uczniem, jednak 
nie później niż trzy dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną, przeprowadza pisemną 
pracę kontrolną  (półroczne lub roczne badanie wyników nauczania z przedmiotu, które 
będzie obejmowało wymagania na ocenę, o którą stara się uczeń), 

4) ponowna weryfikacja śródrocznej (rocznej) ocen klasyfikacyjnych z muzyki, techniki, 
plastyki, informatyki i wychowania fizycznego, będzie obejmować przede wszystkim 
zadania praktyczne, 

5) w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, nauczyciel uzasadnia odmowę na 
piśmie, 

6) w przypadku uzyskania przez ucznia oceny niższej niż przewidywana, pozostawia się 
wcześniej proponowaną ocenę klasyfikacyjną. 

65. Przy zachowanych w/w procedur ocena jest ostateczna. 

66. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymał 
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

67. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną 
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

68. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 67 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 
uzyskane z tych zajęć. 
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69. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, 
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. 
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata 
lub finalisty olimpiady przedmiotowej, uzyskał, po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 
ocenę klasyfikacyjną. 

70. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

71. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki oraz wychowania 
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

72. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 
w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

73. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, jako przewodniczący 
komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

74. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 73 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

75. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

3) termin egzaminu 

4) imię i nazwisko ucznia 

5) zadania egzaminacyjne 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

76. Do protokołu, o którym mowa w ust. 75 dołącza się odpowiednio pisemne prace 
ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 
przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

77. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

78. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 79. 

79. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 
warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, realizowane w klasie programowo wyższej. 
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80. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się: roczne oceny klasyfikacyjne 
z zajęć edukacyjnych w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne 
z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, ponadto: 

a) uzyskał roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasie programowo najwyższej, 

b) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach prawa oświatowego. 

81. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o bieżących 
osiągnięciach, postępach i rozwoju ucznia. 

§ 27. Usprawiedliwianie nieobecności. 

1. Uczeń ma obowiązek przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na 
zajęciach w terminie 14 dni od daty powrotu do szkoły. 

2. Usprawiedliwienie musi się znajdować w zeszycie usprawiedliwień bądź w dzienniku 
elektronicznym. 

3. Usprawiedliwienie zawiera datę nieobecności oraz jej przyczynę i musi być podpisane 
przez rodzica (prawnego opiekuna) czytelnym podpisem. 

4. Nie dopuszcza się możliwości usprawiedliwiania nieobecności w formie innej niż 
opisana w punkcie 2 i 3. Nie dotyczy zwolnienia lekarskiego. 

5. W dzienniku elektronicznym lub w zeszycie usprawiedliwień należy również wpisywać 
zwolnienia z wychowania fizycznego (z wyjątkiem zwolnień wystawionych przez lekarza). 

§ 28. 1. Ustala się wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Wymagania 

edukacyjne jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na skutecznym działaniu 
w określonych sytuacjach. Obowiązująca skala stopni obejmuje sześć ocen, w tym pięć 
pozytywnych. 

1) Ocena niedostateczna – ( 1 ) uczeń: 

a) nie wykonuje prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowej wiedzy 
i przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy, 

b) wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki, 

c) braki uniemożliwiają mu edukację na dalszym szczeblu nauczania. 

2) ocena dopuszczająca – ( 2 ) uczeń: 

a) uczęszcza systematycznie na lekcje, 

b) ma potrzebne na lekcji przybory szkolne, 

c) prowadzi zeszyt przedmiotowy, 

d) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 
trudności, a ma braki w opanowaniu wiadomości koniecznych  do dalszej edukacji, ale 
braki te nie przekreślają  możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  
z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki. 

3) ocena dostateczna – ( 3 ) uczeń: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie 
na poziomie podstawowym, 

b) przy pomocy nauczyciela wykonuje typowe zadania, próbuje rozwiązać proste 
problemy, 
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c) wykazuje się samodzielną pracą dotyczącą prostych zagadnień, 

d) rozumie treści w zakresie przedmiotu nauczania, 

e) zna podstawowe słownictwo w danym przedmiocie. 

4) ocena dobra – ( 4 ) uczeń: 

a) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne, 

b) samodzielnie wykonuje polecone czynności, 

c) dobrze posługuje się słownictwem charakterystycznym dla przedmiotu na danym 
etapie kształcenia, 

d) potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy. 

5) ocena bardzo dobra – ( 5 ) uczeń: 

a) opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania 
przedmiotu w danej klasie, 

b) wykazuje duże zaangażowanie i dużą aktywność na lekcji, 

c) bardzo dobrze posługuje się słownictwem charakterystycznym dla przedmiotu na 
danym etapie kształcenia, 

d) potrafi w pełni samodzielnie korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

e) samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, 

f) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach. 

6) ocena celująca – ( 6 ) uczeń: 

a) posiada wiadomości i umiejętności, stanowiące często efekt samodzielnej pracy 
ucznia, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 
problemów teoretycznych lub praktycznych, 

c) proponuje rozwiązania nietypowe. 

2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów objętych planem nauczania 
opracowują  nauczycieli tych przedmiotów. 

§ 29. Wprowadza się formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

1. Formy ustne: 

a) odpowiedzi indywidualne, 

b) wypowiedzi w klasie, 

c) recytacja, 

d) opowiadanie, 

e) inne charakterystyczne dla danego przedmiotu np. omawianie przeprowadzonego 
doświadczenia. 

2. Formy pisemne zapowiedziane: 

1) prace klasowe - według specyfiki przedmiotu zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem, poprzedzone powtórką, obejmujące nie więcej materiału niż dwa działy. 
Planowane prace klasowe muszą być wcześniej zapisane w dzienniku elektronicznym. 
Czas trwania 1- 2 godziny lekcyjne. 
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2) sprawdziany - obejmujące większą niż trzy jednostki lekcyjne partię materiału 
w danym dziale. Nauczyciel jest zobowiązany określić wcześniej zakres materiału objęty 
sprawdzianem. Muszą być wcześniej zapisane w dzienniku elektronicznym. Czas trwania 
do 45 min. 

3) testy np. diagnostyczne, absolwenta, kompetencji, powinny być zapowiedziane 
co najmniej dwa tygodnie przed terminem ich przeprowadzenia. Czas trwania według 
instrukcji testowania. 

4) próbne egzaminy ósmoklasisty. 

3. Formy pisemne niezapowiedziane: 

1) kartkówki - obejmują materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, mogą sprawdzać 
zadania domowe. Czas trwania do 20 min. Nie muszą być wcześniej zaznaczone  
w dzienniku.  

2) dyktanda - poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni. Czas 
trwania do 45 min. Nie muszą być wcześniej odnotowane w dzienniku elektronicznym. 

4. Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne: 

1) praca z tekstem na j. polskim, j. angielskim, j. niemieckim, historii, 

2) praca z komputerem na informatyce, 

3) prace plastyczne wykonywane na zajęciach ze sztuki czy techniki, 

4) ćwiczenia sprawnościowe wykonywane na kulturze fizycznej, 

5) planowanie i przeprowadzanie doświadczeń na fizyce, chemii, 

6) prace projektowe. 

5. Formy zadań domowych: 

ćwiczenia, notatki, własna twórczość, wypracowanie literackie, referaty, itp. 

§ 30. 1.  Ustala się częstotliwość oceniania: 

1) dziennie może odbyć się jeden sprawdzian lub praca klasowa zapowiedziana 
z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2) w jednym tygodniu, w danej klasie, mogą być przeprowadzone najwyżej cztery formy 
pisemne zapowiedziane (prace klasowe lub sprawdziany), lecz nie jednego dnia. 

3) kartkówki lub dyktanda mogą być przeprowadzane codziennie. 

4) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na prośbę uczniów 
z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu punkt 1 i 2 nie obowiązuje. 

5) formy pisemne zapowiedziane (wyjątek stanowią prace literackie z j. polskiego, dyktanda 
i wypracowania z języka obcego) oceniane będą w skali punktowej przeliczonej na oceny 
według kryteriów. 

OCENA % MAKSYMALNEJ LICZBY PUNKTÓW 

Niedostateczny 0-30 

Dopuszczający 31-50 

Dostateczny 51-69 

Dobry 70-85 

Bardzo dobry 86-96 

Celujący 97-100 
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§ 31. Ustala się terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych. 

1. Prace klasowe i sprawdziany do dwóch tygodni (z wyjątkiem prac literackich 
z j. polskiego - do 3 tygodni). 

2. Kartkówki do jednego tygodnia. 

3. Powyższe ustalenia nie dotyczą sytuacji szczególnych, czyli ferii, przerw świątecznych 
oraz przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim. 

§ 32. Wprowadza się zasady organizowania poprawy oceny niedostatecznej ze 

sprawdzianów pisemnych: 

1. Osoba nieobecna na pracy klasowej lub sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć 
w terminie 2 tygodni (od daty powrotu do szkoły) partię materiału, którą obejmowała praca 
klasowa (nie dotyczy to prac literackich z j. polskiego) lub sprawdzian. 

2. Uczeń pisze lub odpowiada ustnie z zaległego materiału na zasadach określonych 
w ocenianiu przedmiotowym. Termin i formę poprawy uzgadnia z nauczycielem przedmiotu. 

3. Nieobecność ucznia na sprawdzianach niezapowiedzianych, nauczyciel może 
uzupełnić jego odpowiedzią ustną na lekcji. 

4. W przypadku ucznia, który ucieknie z lekcji, na której ma się odbyć praca klasowa 
lub sprawdzian, otrzymuje ocenę niedostateczną, a prawo zaliczenia zamienia się 
w obowiązek (bez możliwości poprawy). 

5. Za ucieczkę uważa się nieobecność ucznia na lekcji (1 godzina lub 1 dzień), na której 
odbywać się będzie wcześniej zapowiedziany sprawdzian lub praca klasowa i godzina ta 
(dzień) nie została usprawiedliwiona przez rodzica (prawnego opiekuna). 

6. W przypadku ucieczki całej klasy z zajęć lekcyjnych, klasa może zostać pozbawiona 
możliwości wyjazdu na wycieczki w danym okresie. 

7. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia każdej pracy klasowej (za wyjątkiem 
prac literackich z j. polskiego) i sprawdzianu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną 
w terminie 2 tygodni od daty oddania pracy sprawdzonej i ocenionej, w trybie określonym 
przez nauczyciela. Otrzymana z poprawy ocena jest wpisywana obok poprzedniej i obie 
są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej czy rocznej. 

8. Ewentualne poprawianie innych ocen ustala ocenianie przedmiotowe. 

§ 33. Umowa w sprawie nieprzygotowania się ucznia do zajęć lekcyjnych. 

1. Uczeń ma prawo raz w półroczu z każdego przedmiotu zgłosić nieprzygotowanie do 
lekcji i brak zadania domowego, które nauczyciel odnotuje w dzienniku (w sposób 
indywidualny), które to nie będą brane pod uwagę przy klasyfikacji śródrocznej czy rocznej. 
Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej trwania 
Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje kartkówkę, uczeń zgłaszający nieprzygotowanie 
również pisze kartkówkę, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie będzie oceniana. 
Prawo to nie dotyczy prac klasowych i sprawdzianów zapowiadanych wcześniej. 

2. Osoby, które były nieobecne na lekcjach dłużej niż tydzień (a nie były to wagary), mają 
automatycznie usprawiedliwione nieprzygotowanie (nie dotyczy to przedmiotów w wymiarze 
1 godz. tygodniowo). 

§ 34. Ustala się sposoby informowania rodziców o efektach pracy dzieci: 

1) kontakty bezpośrednie: zebrania ogólnoszkolne, klasowe, rozmowy indywidualne. 

2) kontakty pośrednie: rozmowa telefoniczna, informacja w zeszycie przedmiotowym, 
informacja   mailowa, smsy, list polecony. 
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3) dziennik elektroniczny: hasła dostępu wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym 
opiekunom) na początku roku szkolnego. Rodzice (prawni opiekunowie) nie ponoszą 
opłat z tytułu korzystania z informacji zawartych w dzienniku elektronicznym. 

 

Rozdział 7. 

Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki 

§ 35. Uczeń szkoły ma prawo do: 

1) nauki zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 

2) posiadania pełnej wiedzy o przepisach ogólnych, wewnątrzszkolnych normujących 
działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły; 

3) wypoczynku  w czasie przerw międzylekcyjnych, a na okres świąt kalendarzowych 
i weekendów być zwolnionym od zadań domowych; 

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej i do ochrony 
poszanowania godności i przekonań religijnych; 

5) korzystania ze świetlicy szkolnej; 

6) znajomości regulaminów pracowni przedmiotowych; 

7) dyskrecji w sprawach osobistych a także stosunków rodzinnych, korespondencji, 
przyjaźni i uczuć; 

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

9) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły 
i światopoglądowych, jeśli nie narusza dobra innych osób; 

10) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

11) sprawiedliwego, obiektywnego, jawnego oceniania zachowania i postępów nauce; 

12) dnia bez odpowiedzi ustnej ze wszystkich przedmiotów - dotyczy ucznia wskazanego 
przez system Synergia Librus; 

13) odwołania się od oceny klasyfikacyjnej z poszczególnych przedmiotów, na zasadach 
określonych w Ocenianiu wewnątrzszkolnym; 

14) pomocy w przypadku trudności w nauce (możliwość korzystania z zajęć 
wyrównawczych); 

15) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego, (pedagog, poradnia 
psychologiczno - pedagogiczna); 

16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się 
w organizacjach działających w szkole; 

17) do powiadomienia go o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z przedmiotu na zasadach 
określonych w Ocenianiu Szkolnym; 

18) do otrzymania informacji o podejmowanych w szkole decyzjach dotyczących uczniów 
(np. o przeniesieniu do innej klasy, o ocenach, karach, nagrodach), 

19) bezpłatnego dostępu do podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 36. Uczeń szkoły ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień Statutu Szkoły i regulaminów, dbać o honor szkoły, godnie 
ją reprezentować, znać i szanować jej dobre tradycje; 
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2) systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, być należycie przygotowanym do 
nich, posiadać zeszyt i podręcznik do danego przedmiotu, aktywnie uczestniczyć 
w zajęciach oraz odrabiać zadania domowe; 

3) nie utrudniać wypełniania obowiązku szkolnego innym uczniom poprzez zakłócanie 
przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie, awantury, bójki, zniszczenie sprzętów 
i urządzeń szkolnych (blokowanie zamków, wybijanie szyb, informacje o podłożeniu 
bomby i inne formy zagrożenia); 

4) przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach, w ciągu 14 dni od 
daty powrotu na zajęcia; 

5) w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego placówka podejmuje działania 
zmierzające do regularnego uczęszczania do szkoły ucznia oraz mobilizuje rodziców 
(prawnych opiekunów oraz osoby [podmioty] sprawujące pieczę zastępczą nad 
dzieckiem) do regularnego posyłania dziecka do szkoły; 

6) w przypadku, gdy uczeń opuści razem minimum 60 godzin zajęć lekcyjnych i po upływie 
14 dni od momentu powrotu do szkoły nie dostarczy pisemnego usprawiedliwienia szkoła 
podejmuje działania: 

a) spotkanie wychowawcy z rodzicami w oparciu o pisemne lub telefoniczne wezwanie do 
szkoły; 

b) wezwanie rodziców, wraz z uczniem, na posiedzenie Szkolnej Komisji Opiekuńczo – 
Wychowawczej; 

c) wywiad środowiskowy w domu ucznia; 

d) przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. 

7) w przypadku ciągłej nieobecności ucznia (minimum 60 godzin zajęć lekcyjnych) oraz 
braku pisemnej informacji od rodziców o przyczynach nieobecności, szkoła wysyła 
upomnienie wzywające do podjęcia nauki w terminie 7 dni: 

a) w przypadku niepodjęcia nauki w terminie 7 dni skierowanie sprawy na drogę 
postępowania egzekucyjnego oraz zastosowanie wobec rodziców (prawnych 
opiekunów) środków egzekucyjnych w postaci grzywny w celu przymuszenia; 

b) wysokość grzywny określają odrębne przepisy;  

8) w razie absencji uzupełnić brakujące wiadomości w terminie uzgodnionym 
z nauczycielem/nauczycielami; 

9) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczyciela, kolegów 
i innych pracowników szkoły; 

10) dbać o kulturę słowa; 

11) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych poprzez: 

a) całkowity zakaz  wnoszenia na teren szkoły przedmiotów stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia lub życia; 

b) zakaz palenia, wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających  oraz handlu 
nimi; 

12) być czystym i schludnym; 

13) ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami i zasadami w szczególności 
niepropagującymi subkultur młodzieżowych; 

14) niestosowania makijażu i niemalowania paznokci oraz zdejmowania ozdób (kolczyków, 
łańcuszków) na czas zajęć z wychowania fizycznego; 

15) zostawiania okryć wierzchnich w szatniach  w okresie jesienno-zimowym; 
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16) w wyznaczonych dniach tj. uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; apele 
okolicznościowe przebywać na terenie szkoły w stroju apelowym, na który składa się 
u dziewcząt biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica/ spodnie, a u chłopców - biała 
koszula, czarne lub granatowe spodnie; 

17) reagować na przejawy brutalności, wulgarności i wandalizmu poprzez zgłoszenie 
problemu wychowawcy, nauczycielowi dyżurnemu, pedagogowi, radzie samorządu lub 
rzecznikowi praw ucznia; 

18) wyłączać i nie używać na zajęciach edukacyjnych posiadanych urządzeń 
elektronicznych, w tym telefonów komórkowych, MP3 i innych; 

19) umieszczać wyłączone telefony komórkowe na czas lekcji w miejscu do tego 
wyznaczonym i wskazanym przez nauczyciela, a znajdującym się w gabinecie lekcyjnym; 

Rozdział 8. 

Zasady przyjmowania i skreślania uczniów 

§ 37. 1. Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego od 7 roku życia. 

2. Naukę w szkole mają również prawo rozpocząć dzieci w wieku 6 lat, o ile korzystały 
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają 
rozpocząć naukę w szkole lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną. 

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, 

2) na prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli są wolne miejsca. 

4. Rekrutację do klasy pierwszej w szkole przeprowadza się zgodnie z regulaminem 
rekrutacji. 

5. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz arkusza ocen wydanego przez 
szkołę z której uczeń odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów kwalifikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów: 

a) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny 
poza szkołą; 

b) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy programowo wyższej, niż to 
wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia. 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołą za granicą i ostatniego świadectwa 
wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiednie klasy na podstawie sumy lat nauki ucznia. 

6. Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych określają odrębne przepisy. 

7. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń 
przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

§ 38. 1. Skreślenie ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym z listy uczniów stosuje się 
w przypadku:  

1) umyślnego i nagannego działania przynoszącego znaczną szkodę szkole, społeczności 
klasowej, innym Uczniom, nauczycielom lub innym pracownikom szkoły; 

2) fałszowania lub niszczenia dokumentów szkolnych; 
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3) uporczywego nieusprawiedliwionego opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

4) używania środków odurzających lub nakłaniania do tego innych; 

5) spożywania alkoholu na terenie szkoły lub przebywania na jej terenie w stanie 
nietrzeźwym; 

6) zastraszania, wymuszania, stosowania przemocy fizycznej, kradzieży mienia; 

7) popełnienia czynów zabronionych zagrażających życiu i zdrowiu własnemu lub innych 
osób. 

2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii 
samorządu uczniowskiego. 

3. Dyrektor występuje do Lubuskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 
ucznia do innej szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych 
oddziaływań wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga, 
psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły. 

4. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do 
innej szkoły to w szczególności: 

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

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne 
działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa, 

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów, 

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

5) uczeń wszedł w konflikt z prawem, 

6) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, 
wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze 
zagrożeń dla zdrowia i życia, 

7) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły. 

Rozdział 9. 

Nagrody i kary,  tryb odwoławczy, sprawy sporne 

§ 39. 1.  Uczeń szkoły  może być nagrodzony za:  

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia; 

3) wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły, 

4) osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

1) nagrody rzeczowe; 

2) wyróżnienia w formie pisemnej. 

3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić 
o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do 
dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody. 
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§ 40. 1.  Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 36  niniejszego 

Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:  

1) upomnienie wychowawcy udzielone uczniowi indywidualnie lub wobec klasy, 

2) nagana wychowawcy udzielona uczniowi wobec całej klasy, 

3) upomnienie Dyrektora Szkoły, 

4) nagana Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy klasy, 

5) upomnienie albo nagana udzielona przez Samorząd Uczniowski, 

6) zawieszenie ucznia przez Dyrektora Szkoły lub Samorząd Uczniowski w pełnieniu funkcji 
społecznych i reprezentowaniu szkoły na zewnątrz, 

7) odsunięcie przez Dyrektora Szkoły lub wychowawcę ucznia  od udziału w dodatkowych 
zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach szkolnych, 

8) przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy, 

9) przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą jego rodziców, jeśli istnieje możliwość 
organizacyjna  lub za zgodą Lubuskiego Kuratora Oświaty, 

10) obniżenie oceny zachowania. 

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary 
nie mogą być  stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

3. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia. 

§ 41. 1.  Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary lub zgłaszania 

zastrzeżeń do otrzymanej nagrody do:  

1) Dyrektora Szkoły, 

2) Rady Pedagogicznej. 

2. Od upomnienia lub nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, rodzic ucznia 
może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia tego 
upomnienia lub nagany. 

3. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie o cofnięciu, zmianie, lub  utrzymaniu kary 
w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia odwołania. Decyzja dyrektora  jest ostateczna. 

4. Od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie, rodzic ucznia może odwołać się 
do Rady Pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi  nagany. 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 7 dni od daty wpływu 
odwołania.  Uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna. 

6. Rodzic nagrodzonego ucznia może zgłosić zastrzeżenia do otrzymanej nagrody 
do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 
nagrody. 

7. Dyrektor Szkoły udziela odpowiedzi  na piśmie o cofnięciu, zmianie lub utrzymaniu 
decyzji sprawie przyznania nagrody w ciągu 3 dni od wpłynięcia zastrzeżenia. Decyzja 
Dyrektora w tej kwestii jest ostateczna. 

§ 42. 1.  Rodzice ucznia mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni  roboczych od 

naruszenia praw ucznia w drodze:  

1) ustnej do wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora Szkoły – ze sporządzeniem notatki 
służbowej z rozmowy; 

2) pisemnej do dyrektora lub Rady Pedagogicznej. 



Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 
im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. 

2. Skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa 
ucznia. 

3. W ciągu 14 dni roboczych uczeń lub jego rodzice otrzymują odpowiedź pisemną  od 
Dyrektora Szkoły. 

4. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się 
do Lubuskiego Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora. 

§ 43. 1. Spory i nieporozumienia między uczniami jednego oddziału rozstrzyga 

wychowawca, jeżeli to konieczne w porozumieniu z  pedagogiem i zainteresowanymi 
rodzicami.  

2. Spory między uczniami różnych oddziałów rozstrzygają wychowawcy tych oddziałów, 
i  jeżeli to konieczne, przy udziale zainteresowanych rodziców bądź pedagoga szkolnego. 

3. Nieporozumienia między uczniem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły,                               
i jeżeli to konieczne, przy współudziale wychowawcy oddziału i rodziców ucznia. 

4. Nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

5. Zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub wychowawca 
oddziału bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły. 

Rozdział 10. 

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie 

§ 44. 1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.  

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 
i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. Pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, 
psycholog, logopeda oraz pedagog szkolny.  

4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 
rodziców ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy 
będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających 
w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) ze szczególnych uzdolnień, 

5) z zaburzeń zachowania lub emocji, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z zaburzeń komunikacji językowej, 

8) z przewlekłej choroby, 



Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi 
im. Szarych Szeregów w Gorzowie Wlkp. 

9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, 

10) z niepowodzeń edukacyjnych, 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi, 

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

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

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem, a także w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczeni się; 

4) zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć 
o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców ucznia, 

2) dyrektora szkoły, 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, 

4) pielęgniarki lub higienistki szkolnej, 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

6) pomocy nauczyciela, 

7) pracownika socjalnego, 

8) kuratora sądowego, 

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
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10. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej prowadzą dokumentację pomocy. W przypadku uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy i specjaliści 
udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia, wnioski dotyczące dalszej 
pracy z uczniem, zawarte w prowadzonej dokumentacji. 

§ 45. 1.  Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Gorzowie 

Wlkp. na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

§ 46. 1. Szkoła troszczy się o uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna poprzez: 

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 

2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły, 

3) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 
w wychowywaniu własnych dzieci, 

4) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 
zadań szkoły, 

5) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających 
szczególnej pomocy i opieki wychowawczej, 

6) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki 
i pomocy wychowawczej, 

7) stworzenie uczniom warunków pozwalających skorzystać im z zorganizowanych form 
wypoczynku rekreacyjno-turystycznego, 

8) organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom 
napotykającym na szczególne trudności w nauce, 

9) opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych obejmujących nie tylko 
uczniów ale także rodziców, 

10) przygotowywanie wniosków do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu 
stwierdzenia podłoża braków i sposobów ich usunięcia, 

11) organizowanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 
lub losowych jest ta pomoc potrzebna, 

12) współpracę z pielęgniarką szkolną, 

13) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie w formach: 

1) organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

2) objęcie opieką ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, 

3) organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

4) pomocy materialnej: 

a) charakterze socjalnym: stypendia, zasiłki, 

b) charakterze motywacyjnym: stypendia za osiągnięcia w nauce lub za osiągnięcia 
sportowe. 

§ 47. Formy opieki i pomoc uczniom szkoły, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie wskazane w niniejszym rozdziale przysługują 
niezależnie od form pomocy określonych przepisami odrębnymi. 
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Rozdział 11. 

Współpraca z rodzicami, instytucjami i stowarzyszeniami 

§ 48. 1.  Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki. 

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa                             
i rozumienia racji obu stron. 

3. Współdziałanie zapewnia rodzicom: 

1) znajomość celów i zadań szkoły oraz zamierzeń oddziału; 

2) znajomość przepisów prawa szkolnego; 

3) uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka; 

4) możliwość korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka; 

4. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są: 

1) kontakty rodziców z wychowawcą klasy (zebrania, zajęcia otwarte, imprezy 
środowiskowe, konsultacje indywidualne, rozmowy telefoniczne, zeszyt korespondencji, 
list polecony, poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny); 

2) spotkania Rady Rodziców z dyrektorem; 

3) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami (według przyjętego na początku każdego 
roku szkolnego harmonogramu zebrań i konsultacji); 

4) kontakty rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

5) przyjmowanie rodziców przez Dyrektora Szkoły w czasie godzin urzędowania szkoły 
(poza stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami; 

6) kontakty telefoniczne, poprzez dziennik elektroniczny i wymianę korespondencji na linii  
nauczyciel - rodzic, dyrektor - rodzic; 

7) zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, wycieczek; 

8) zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga, dyrekcję w przypadkach 
drastycznych, kiedy ma miejsce przekraczanie norm zachowania przez ich dzieci; 

9) w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia (gwałtowny spadek 
wyników nauczania, opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, wejście w konflikt 
z prawem) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy i pedagoga 
szkolnego z rodzicami; 

10) wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej (dzienniki 
lekcyjne, notatki służbowe. 

5. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego 
przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami. 

§ 49. 1.  Szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Policją, Sądem 

Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich, Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami, których celem statutowym jest 
działalność charytatywna, edukacyjna bądź wychowawcza. Działanie te wspierają ideę 
wolontariatu i zaangażowania społecznego.  

2. W celu realizacji zadań profilaktycznych organizowane są na terenie szkoły dla 
uczniów i ich rodziców spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 
Sądu Rejonowego oraz funkcjonariuszami Policji, Straży Miejskiej itp. 
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Rozdział 12. 

Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego 

§ 50. 1.  Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie 

uczniowi:  

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych 
predyspozycji zawodowych; 

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących 
i praw nim rządzących, 

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności 
związanych z poruszaniem się po rynku pracy, 

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku 
pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi, 

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej; 

6) doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole realizowane jest przez wszystkich członków 
Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy 
współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni 
psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, 
przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców; 

7) doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole jest realizowane na podstawie 
przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych 
działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, 
wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami 
zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, wolontariat. 

2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole powinno uwzględniać treści związane  z: 

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych, 

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, 
uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp., 

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół  i pracodawców, 

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej, 

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym 
i międzynarodowym rynku pracy, 

6) radzeniem sobie w sytuacja trudnych związanych z aktywnością zawodową,                       
np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana 
zawodu, 

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem 
oświatowym, 

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. 
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Rozdział 13. 

Wolontariat 

§ 56. 1. W szkole podejmowane są działania w zakresie wolontariatu.  

2. Działania wolontariatu, umożliwiają uczniom wybór i opiniowanie ofert oraz 
dokonywanie samodzielnej diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym 
i środowisku lokalnym, rozwijają postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 
życzliwości i bezinteresowności. 

3. Celem wolontariatu jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej 
w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy oraz promocja idei wolontariatu 
w szkole i w lokalnym środowisku. 

4. Do form działania w zakresie wolontariatu zalicza się w szczególności: 

1) zbiórki darów rzeczowych, 

2) udział w akcjach charytatywnych, 

3) współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, 

4) organizowanie spotkań z wolontariuszami, 

5) wspólne spędzanie czasu z osobami chorymi i samotnymi. 

5. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania wolontariatu w szkole określają 
odrębne przepisy. 

6. Nawiązanie współpracy szkoły z organizacją pozarządową lub instytucją, w której 
uczniowie będą wolontariuszami, odbywa się za zgodą Rady Rodziców. 

7. Działania uczniów z zakresu wolontariatu organizuje wychowawca oddziału 
w uzgodnieniu z rodzicami. 

8. Udział uczniów w działaniach z zakresu wolontariatu organizowanych przez szkołę 
wymaga zgody ich rodziców i odbywa się pod nadzorem nauczycieli. 

9. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze 
uchwały sposób dokumentowania aktywności społecznej uczniów w formie wolontariatu oraz 
kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego tę aktywność 

Rozdział 15. 

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej 

§ 57. 1. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwane 

dalej „innowacjami”.  

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, 
mające na celu poprawę, jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji 
planowanych działań innowacyjnych. 

5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca 
się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

6. Innowacja, o której mowa w ust. 5, może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia 
przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 
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8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 

9. Autorzy (autor) zapoznają Radę Pedagogiczną z proponowaną innowacją. 

10. Innowację wprowadza się w szkole po uzyskaniu: 

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

b) opinii rady pedagogicznej; 

c) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, 
w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

11. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób 
przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

12. Warunki, na jakich w szkole mogą działać w zakresie innowacji stowarzyszenia, i inne 
organizacje określa Dyrektor. 

13. Szkoła współpracuje zakładem kształcenia nauczycieli oraz z wyższymi uczelniami - 
praktyki pedagogiczne: 

1) Podstawową formą tej współpracy jest przyjmowanie słuchaczy i studentów na praktyki 
pedagogiczne. 

2) Praktyki pedagogiczne organizowane są na podstawie pisemnego porozumienia 
pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej. 

3) Przyjęcie słuchacza lub studenta na praktykę odbywa się za zgodą poszczególnych 
nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły na opiekunów praktykantów. 

4) Opiekun praktyki: 

a) ustala ze studentem plan pracy na czas odbywania praktyki, 

b) służy praktykantowi radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-
wychowawczych, 

c) udziela praktykantowi instruktażu przy przygotowywaniu się do zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, 

d) dokonuje oceny praktyki pedagogicznej. 

Rozdział 15. 

Postanowienia końcowe 

§ 58. 1.  Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

      § 59. Organizacja oddziałów sportowych 

1. Szkoła tworzy i prowadzi oddziały sportowe w piłce ręcznej chłopców. 

2. Szkoła w oddziałach sportowych prowadzi ukierunkowane szkolenie sportowe mające  

na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia  

w określonej dyscyplinie sportu. 

3. Zadaniem oddziałów sportowych jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, 

umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych,  

w szczególności poprzez: 

1) dostosowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych do rozkładu zajęć 

sportowych; 
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2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, 

objętych programem nauczania, na zajęciach szkolnych; 

3) organizowanie obozów sportowych w czasie ferii zimowych i letnich. 

4. Oddziały sportowe w szkole tworzy się od poziomu klasy IV. 

5. Rekrutację do oddziału sportowego prowadzi się według odrębnych zasad. 

6. Doboru do oddziału sportowego za zgodą rodziców uczniów, z uwzględnieniem 

indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz wyników badań lekarskich, 

dokonuje powołana przez Dyrektora Szkoły komisja rekrutacyjna, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

7. Szkoła prowadzi szkolenie sportowe z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowych 

zarówno w szkole jak i w klubach sportowych. 

8. Patronat nad oddziałami sportowymi sprawują kluby i organizacje sportowe, które 

1) udostępniają obiekty i urządzenia sportowe; 

2) tworzą warunki do uczestniczenia uczniów w zawodach krajowych  

i międzynarodowych. 

 


