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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9, 

34-100 Wadowice, jest ośmioklasową szkołą publiczną1. 

 

2. uchylony2 

 

3.Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach można używać skrótu nazwy. 

 
§ 2 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wadowice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski 

Kurator Oświaty w Krakowie poprzez Delegaturę w Wadowicach. 

 
§ 3 

Prawną podstawą działalności szkoły jest Uchwała Rady Miejskiej z dnia 30. 06. 2003r. 

z późniejszymi zmianami, która określa zasięg terytorialny i stopień organizacyjny szkoły. 

 
§ 4 

Organami szkoły są Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

 
§ 5 

Zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania czas trwania cyklu kształcenia 

w szkole wynosi 8 lat.3 

 

§ 6 

Szkoła może prowadzić oddział integracyjny. 

 

§ 7 

Dla dzieci powyżej 3 roku życia szkoła prowadzi oddział przedszkolny.4 

 

§ 8 

Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna. 

 

  

                                                 
1 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
2 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
3 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
4 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania 

 

§ 9 

1. Podstawowym celem szkoły jest umożliwienie poznania języka treści dziedzin wiedzy ludzkiej 

w celu wdrożenia do  uczenia się, zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego i odpowiedzialnego kierowania swoim życiem, wrażliwości na krzywdę drugiego 

człowieka i uczestniczenia w życiu społecznym. 

 

2. Szkoła spełnia funkcje: 

1) kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną  i kulturotwórczą, tworząc warunki do 

wielostronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, estetycznego, 

technicznego i fizycznego rozwoju uczniów; 

2) bierze udział w uroczystościach upamiętniających życie i działalność wielkiego wadowiczani-

na Karola Wojtyły organizowanych na terenie miasta Wadowice: 

a) Rocznica urodzin - 18 maja, 

b) Rocznica śmierci - 2 kwietnia, 

c) Rocznica wyboru na papieża - 16 października, 

d) Imienin Karola - 4 listopada. 

 

3. W szkole uczniowie winni kształcić swe umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, 

 aby w ten  sposób lepiej  przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata:  

1)  nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania wszechstronnych  umiejętności; 

2) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do internetu, jest zobowiązana podejmować działania 

zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju; w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie 

zabezpieczające. 

 

4. Szkoła realizuje cele i zadania: 

1) określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie; 

2) własne, pozaustawowe, ale niesprzeczne z ustawami; 

3) uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły5. 

 

§ 10 

1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną.6 

2. Rada Rodziców, przed uchwaleniem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, może 

zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego.7 

 

§ 11 

1. Zasady tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły8: 

1) powołanie zespołu do spraw opracowania programu wychowawczego; 

2) określenie podmiotu działań - ustalenie odbiorców działań wychowawczych; 

3) zidentyfikowanie potrzeb i problemów - określenie procedur i technik zbierania informacji; 

4) ustalenie celów oddziaływań; 

5) sformułowanie konkretnych zadań do realizacji; 

                                                 
5 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
6 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
7 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
8 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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6) ustalenie zasobów personalnych i materialnych - kto może wspomagać i wspierać w realizacji 

zadań; 

7) opisanie programu i stworzenie harmonogramu działań; 

8) zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli z programem wychowawczo-profilaktycznym 

(strony mogą zgłaszać wnioski w sprawie ewaluacji programu);9 

9) systematyczna realizacja zaplanowanych działań; 

10) ocenianie realizacji działań w czasie - ewaluacja. 

 

2. Obszary programu wychowawczo-profilaktycznego: 

1) wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferach fizycznej, psychicznej, 

duchowej i społecznej10; 

2) przeciwdziałanie uzależnieniom; 

3) propagowanie zasad zdrowego stylu życia mających cel utylitarny; 

4) kształtowanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych; 

5) przygotowanie do życia w rodzinie i ukazanie jej roli w życiu człowieka; 

6) kształtowanie postawy patriotycznej; 

7) przygotowanie i przekonanie do spędzania czasu wolnego w sposób wartościowy i kulturalny. 

 

3. Struktura programu - program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje11: 

1) cele wychowawcze; 

1a) sfery;12 

2) zadania; 

3) działania; 

4) realizatorów; 

5) kształtowane  cechy  uczniów; 

6) uwagi dotyczące realizacji;13 

7) terminy14. 

 

4. Program wychowawczo-profilaktyczny zawiera zasady wykorzystania zapisów monitoringu dla 

realizacji misji wychowawczej szkoły: 

1) system monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach ma na celu zwięk-

szenie poczucia bezpieczeństwa;  

2) system monitoringu wizyjnego  ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych; 

3) zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do ponoszenia konsekwencji przewi-

dzianych w Statucie Szkoły; 

4) w sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, zniszczenia mienia szkolnego itp.; zapis 

w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich działań przez: 

dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy policji.15 

 

§ 12 

1. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne tj. nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne ukierunkowane na poprawę jakości pracy oraz eksperymenty 

pedagogiczne służące podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole. 

 

                                                 
9 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
10 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
11 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
12 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
13 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
14 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
15 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą 

szkołę, oddział lub grupę. 

 

3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę 

odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych 

działań. 

 

4. Innowacje lub eksperymenty wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych 

mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę zgody na finansowanie 

planowanych działań. 

 

5. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

 

6. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowa-

nia i opieki w zakresie ustalonym w ustawie  o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania 

wiedzy i umiejętności koniecznych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków przepro-

wadzenia sprawdzianu zewnętrznego. 

 

7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyska-

niu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, którą 

następnie dyrektor szkoły przekazuje Kuratorowi Oświaty w terminie do dnia 31 marca roku 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji. 

 

8. Tryb wprowadzania oraz organizację prowadzonej w szkole innowacji lub eksperymentu pedago-

gicznego określają szczegółowo odrębne przepisy. 

 

§ 1316 

1. uchylono 
 

2. uchylono 

 

3. uchylono 

 

§ 14 

Procedury postępowania wychowawców i nauczycieli oraz metody współpracy szkoły z Policją 

w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży patologią i demoralizacją. 

 

1. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa że na terenie szkoły uczeń znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków  powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go same-

go; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udzielania pomocy medycz-

nej; 

4) zawiadamia o fakcie dyrektora oraz rodziców, których zobowiązuje  do niezwłocznego ode-

brania ucznia ze szkoły; 

5) w przypadku odmowy ze strony rodziców, o pozostaniu ucznia w szkole, czy też przewiezie-

nia ucznia do placówki służby zdrowia, bądź też przekazania go do dyspozycji funkcjonariu-

                                                 
16 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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szom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu ucznia i w porozumieniu z dyre-

ktorem szkoły; 

6) w przypadku ucznia będącego pod wpływem alkoholu - jeżeli rodzice odmawiają przyjazdu,  

a uczeń jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód 

do zgorszenia albo zagrożenia życiu lub zdrowiu innych - szkoła zawiadamia najbliższą 

jednostkę Policji; 

7) w przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do 

izby wytrzeźwień na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin); 

8) o fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców oraz sąd rodzinny, jeżeli uczeń nie ukończył 

18 lat.17 

 

2. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominające wyglądem 

narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowo-

łanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje o ile jest to 

możliwe w zakresie działań pedagogicznych, ustalić do kogo należy znaleziona substancja; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa Policję; 

3) po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje infor-

macje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

 

3. W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel w obecności innej osoby - wychowawcy, pedagoga, dyrektora – ma prawo żądać, 

aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. 

Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie wykonywać czynności przeszukania 

odzieży ani teczki ucznia; 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły; 

3) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

wstawiennictwa;18 

4) w przypadku, gdy uczeń na prośbę nauczyciela nie chce przekazać substancji ani pokazać za-

wartości teczki szkoła wzywa Policję; 

5) jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń. 

 

4. Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego / przestępstwa: 

1) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły; 

2) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia; 

3) przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi lub pedago-

gowi szkolnemu pod opiekę; 

4) powiadomienie rodziców  ucznia;19 

5) niezwłoczne powiadomienie Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszko-

dzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły jego tożsamość nie jest nikomu znana; 

6) zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przes-

tępstwa i przekazanie ich Policji. 

 

5. Postępowanie nauczyciela / wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:  

                                                 
17 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
18 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
19 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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1) udzielenie pierwszej pomocy, bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza, 

ewentualnie karetki pogotowia w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń; 

2) niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły; 

3) powiadomienie rodziców ucznia; 

4) niezwłoczne wezwanie Policji w przypadku, kiedy sprawa jest poważna; 

5) niezbędne jest profesjonalne zabezpieczenie śladów przestępstwa, ustalenie okoliczności 

i ewentualnych świadków zdarzenia. 

 

6. Postępowanie nauczyciela / wychowawcy wobec sprawcy cyberprzemocy: 

1) niezwłoczne zabezpieczenie dowodów; 

2) powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcę; 

3) analiza zaistniałej sytuacji pod kątem okoliczności zdarzenia (sprawca, świadkowie) przy 

współudziale dyrektora, wychowawcy, pedagoga; 

4) w przypadku, gdy sprawcą zdarzenia jest uczeń nieznany powiadomienie Policji; 

5) w przypadku, gdy sprawcą zdarzenia jest uczeń szkoły: 

a) powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu, podjętych działaniach i konsekwencjach, 

b) przeprowadzenie rozmowy ze sprawcą, zobowiązanie go do niezwłocznego usunięcia szko-

dliwych treści,20 

c) sprawdzenie faktu usunięcia szkodliwych treści, 

d) zastosowanie wobec sprawcy konsekwencji wg statutu szkoły, 

e) powiadomienie Policji i/lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

 

7. Postępowanie nauczyciela / wychowawcy wobec ucznia, który stał się ofiarą cyberprzemocy: 

1) niezwłoczne zabezpieczenie dowodów; 

2) powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcę; 

3) analiza zaistniałego zdarzenia pod kątem okoliczności zdarzenia (sprawca, świadkowie) przy 

współudziale dyrektora, wychowawcy, pedagoga; 

4) poinformowanie rodziców pokrzywdzonego ucznia o zaistniałym zdarzeniu oraz o działaniach 

podjętych przez szkołę; 

5) zapewnienie uczniowi wsparcia ze strony wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego; 

6) powiadomienie Policji i/lub Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

 
8. Postępowanie wychowawcy w przypadku stwierdzenia wagarów ucznia: 

1) w przypadku powtarzających się pojedynczych nieobecności ucznia na lekcjach lub w trzecim 

dniu ciągłej nieobecności ucznia w szkole wychowawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

kontaktu z rodzicami ucznia i powiadomienia ich o zaistniałej sytuacji; 

2) rozmowa interwencyjna z rodzicami w celu: 
a) ustalenie przyczyn wagarów, 

b) uświadomienie wagi problemu i wynikających z niego zagrożeń, 
c) zapoznanie rodzica i ucznia z procedurami postępowania szkoły wobec ucznia wagarujące-

go, 

d) ustalenie reguł współpracy wychowawca - rodzic – uczeń;  

3) w przypadku jakiejkolwiek kolejnej nieuzasadnionej nieobecności ucznia na lekcjach wycho-

wawca ponownie wzywa rodziców i w obecności pedagoga, psychologa zostaje podpisany 

trójstronny Kontrakt (R - N – U), w którym każda ze stron zobowiązuje się   do przestrzega-

nia określonych ustaleń i zaleceń; 

4) jeżeli uczeń łamie ustalone w kontrakcie reguły i nadal nie realizuje obowiązku szkolnego 

dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do Burmistrza Wadowic o ukaranie rodziców; 

5) w uzasadnionych przypadkach (zagrożenie demoralizacją) szkoła przekazuje sprawę ucznia  

do Sądu (Wydział III Rodzinny i Nieletnich). 

                                                 
20 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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9. Postępowanie nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej (usiłowania lub 

zamiaru samobójczego) ucznia poza terenem szkoły: 

1) zebranie wstępnych informacje o okolicznościach zdarzenia najlepiej od osób najbliższych np. 

rodziców; 

2) poinformowanie o zdarzeniu Dyrektora Szkoły; 

3) zawiadomienie przez Dyrektora Szkoły organu prowadzącego i nadzorującego szkołę; 

4) zebranie zespołu kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań: 

a) zdiagnozowanie sytuacji, 

b) podjęcie działań interwencyjnych, 

c) podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej; 

5) rozmowy z uczniami prowadzone przez wychowawców, a w razie potrzeby w obecności 

psychologa, pedagoga szkolnego; 

6) zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli o zaistniałej sytuacji; 

7) wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez: 

a) pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodzinę pomocy specjalistycznej, 

b) realizację zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się dzieckiem; 

8) otoczenie opieką psychologa / pedagoga szkolnego ucznia usiłującego popełnić 

samobójstwo, a jeżeli zaistnieje taka konieczność to również klasę; 

9) unikanie umedialnienia problemu; 

10) unikanie nadmiernej kontroli ucznia; 

11) unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

 

10.Postępowanie nauczycieli, wychowawców w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie 

szkoły: 

1)  nie wolno pozostawiać ucznia samego; 

2) wezwać pielęgniarkę lub zaprowadzić ucznia do gabinetu pielęgniarki; 

3) powiadomić wychowawcę i dyrektora szkoły; 

4) powiadomić o zaistniałym zdarzeniu rodziców (opiekunów) ucznia; 

5) wezwać pomoc (pogotowie, policję), jeżeli zaistnieje taka konieczność; 

6) dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący i nadzorujący szkołę; 

7) zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań: 

a) zdiagnozowanie sytuacji, 

b) podjęcie działań interwencyjnych, 

c) podjęcie współpracy międzyinstytucjonalnej; 

8) zwołanie Rady Pedagogicznej i poinformowanie nauczycieli o zaistniałej sytuacji; 

9) wspieranie ucznia po zamiarze lub usiłowaniu samobójstwa i jego rodziny poprzez: 

a) pomoc w uzyskaniu przez ucznia i jego rodziny pomocy specjalistycznej, 

b) realizacje zaleceń zawartych we wskazaniach specjalistów opiekujących się uczniem; 

10)  rozmowy z młodzieżą; 

11) otoczenie opieką psychologa, pedagoga szkolnego ucznia usiłującego popełnić samobójstwo; 

12) unikanie umedialnienia problemu;                                         

13) unikanie nadmiernej kontroli ucznia; 

14) unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

 

11.Postępowanie w przypadku dokonania przez ucznia samobójstwa: 

1) zebranie wstępnych informacji o okolicznościach zdarzenia i przekazane ich dyrektorowi 

szkoły; 

2) zawiadomienie organu prowadzącego i nadzorującego szkołę przez dyrektora szkoły; 

3) zebranie Zespołu Kryzysowego i wspólne podjęcie dalszych działań; 

4) poinformowanie nauczycieli o zdarzeniu na Radzie Pedagogicznej; 

5) poinformowanie uczniów na forum klasy przez wychowawców; 
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6) stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych; 

7) udzielanie wsparcia uczniom; 

8) unikanie umedialnienia problemu; 

9) unikanie poczucia nadmiernej odpowiedzialności za zdarzenie. 

 

12. Postępowanie w czasie zagrożenia „bombowego" (przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, znale-

zienie na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, przedmiotu niewiadomego pochodze-

nia): 

1) osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazł  przedmiot 

niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może  on stanowić zagro-

żenie dla osób i mienia, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły; 

2) zabezpieczenie miejsca, w którym znajduje się podejrzany przedmiot; 

3) podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać; 

4) dyrektor niezwłocznie powiadamia Policję lub Straż Miejską; 

5) do czasu przybycia Policji akcją kieruje dyrektor szkoły; 

6) jeżeli zaistnieje taka konieczność dyrektor zarządza ewakuację; 

7) na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: 

pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno - kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne; 

8) po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, akcją kieruje Policja; 

9) należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów; 

10) po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bez-

piecznie opuścić zagrożony rejon; 

11) nauczyciele wspólnie z uczniami opuszczają klasę, udając się na wyznaczone miejsce;21 

12) identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutrali-

zacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne Policji. 

 

13. Powołanie przez dyrektora szkoły Zespołu Kryzysowego w składzie: dyrektor szkoły, wice-

dyrektor, psycholog, pedagog, ksiądz, koordynator do spraw bezpieczeństwa,     społeczny ins-

pektor pracy.  Za kontakty z mediami jest odpowiedzialny dyrektor szkoły lub osoba wyzna-

czona przez dyrektora. 

  

14. Wykaz miejsc, do których można się zgłaszać po pomoc w przypadku zachowań samobójczych 

uczniów: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 33 823 43 39; 

2) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - 33 873 10 50; 

3) Poradnia Zdrowia Psychicznego - 33 873 28 68, 33 873 28 55; 

4) Policja - 33 873 10 08; 

5) Straż Pożarna – 998, 112; 

6) Centrum Profilaktyki Społecznej - 692 781 928; 

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -  33 870 90 00; 

8) Telefon zaufania KO w Krakowie -  12 667 977 678; 

9) Telefon zaufania - 11 61 11. 

§ 15 

Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do 

ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.22 

 

§ 16 

Szkoła szanuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi  

                                                 
21 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
22 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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i filozoficznymi. 

§ 17 

1. Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom  pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej i organizuje tę pomoc23. 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia 

i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz 

w środowisku społecznym24.   

 

2a. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole wynika w szczególno-

ści z:  

1) niepełnosprawności; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4)  zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7)  deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń edukacyjnych; 

11) 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.25 

 

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na wspieraniu rodziców i nau-

czycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej dla uczniów. 

 

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

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, udzielają jej nauczyciele 

oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni 

zwani dalej „specjalistami”.26 

 

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) przedszkolami, szkołami i placówkami; 

                                                 
23 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
24 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
25 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
26 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży.27 

 

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

1) ucznia; 

2) jego rodziców; 

3) dyrektora; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z ucz-

niem; 

5) pielęgniarki środowiska ucznia i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela; 

10) pracownika socjalnego, 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży.28 

 

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kom-

petencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów.29 

 

8a.W szkole pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.30 

 

9. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone 

zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych 

potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej: 

1) zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych; 

2) nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole 

programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów; 

3) liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15; 

4) klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego; 

5) do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środ-

ków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły; 

                                                 
27 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
28 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
29 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
30 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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6) objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno – peda-

gogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pro-

wadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; liczba uczestników zajęć nie może 

przekroczyć 8.31 

 

11. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, 

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; liczba uczestników zajęć wynosi do 8. 

 

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć nie 

może  przekroczyć 5.32 

 

12a. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się.33 

 

13. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawia-

jących trudności w funkcjonowaniu społecznym; liczba uczestników zajęć nie może przekro-

czyć 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.34 

 

13a.Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchy-

leniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu  oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły; liczba uczestników nie może przekroczyć 10.35 

 

14. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,  zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno–kompensacyjnych, logope-

dycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu trwa 45 minut; 

dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 

minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny tygodniowy czas tych zajęć, jeżeli jest to uzasa-

dnione potrzebami ucznia.36 

 

15. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydakty-

czno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do tego rodzaju  zajęć przy wykorzystaniu aktywizujących metod 

pracy.37 

 

16. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównaw-

czych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiąg-

nięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego 

etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód 

objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

                                                 
31 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
32 Uchwała 13 /17/18; 28.11.2017 r. 
33 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
34 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
35 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
36 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
37 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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16a.Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczę-

szczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności 

ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich potrzeb edukacy-

jnych.  Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które 

są realizowane wspólnie z klasą oraz indywidualnie z uczniem.38 

 

16b.Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni.39 

 

16c.Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżka kształcenia realizuje w danej szkole program nau-

czania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwo-

jowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynika-

jących ze stanu zdrowia.40 

 

16d.Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, z uwzględnieniem 

opinii, ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych z uczniem, 

uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej.41 

 

16e.Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem 

specjalnym i uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.42 

 

17. Do zadań nauczycieli oraz specjalistów w szkole  należy w szczególności: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-

fizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestni-

ctwo w życiu szkoły; 

4)  podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności 

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowa-

nych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.43 

17a. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole, prowadzą w szczególności:  

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie 

u uczniów: 

a)  trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień. 

2) doradztwo edukacyjno – zawodowe.44 

 

18. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

                                                 
38 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
39 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
40 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
41 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
42 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
43 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
44 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.45 

 

18a.Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno–pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi 

taką potrzebę; oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje 

pomoc psychologiczno–pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wycho-

wawców i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.46 

 

19. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w  ust. 8, dyrektor szkoły ustala 

formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszcze-

gólne formy będą realizowane uwzględniając wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno–pedagogicznej.47 

 

20. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od 

potrzeb – z innymi podmiotami, o których mowa w ust.6.48 

 

21. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w innej szkole 

wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań  mających na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia.49 

 

21a.W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną specjaliści udzielający 

uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych 

ucznia.50 

 

21b.Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno–pedago-

gicznej ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkol-

nym mogą być przeznaczone na realizację tych form.51 

 

21c.Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi  oce-

niają efektywność udzielonej pomocy i formują wnioski dotyczące dalszych działań mających 

na celu poprawę funkcjonowania ucznia.52 

 

21d.W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa  ust.21 wynika, że mimo udzielanej uczniowi 

pomocy psychologiczno–pedagogicznej  nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia 

w szkole dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnio-

skiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.53 

 

                                                 
45 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
46 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
47 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
48 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
49 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
50 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
51 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
52 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
53 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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22. Ustęp 18-21 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywi-

dualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzecze-

niach lub opiniach.54 

 

23. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogi-

cznej dyrektor szkoły uwzględnia  wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które w danym roku szkolnym mogą być 

przeznaczone na realizację tych form. 

 

24. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole, w tym ustalenie 

dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach 

prawa:55 

1) spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb; 

2) zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania  dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz dokonuje modyfikacji programu; 

3) rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu  

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny; 

4) rodzice ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię programu; 

5) osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców. 

 

24a.Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej  uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.56 

 

25. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 22, pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są 

uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia:57 

1) indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zwany dalej „programem”, określa zakres  

i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy; zintegrowane działania nauczycieli 

i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem; formy i okres udzielania dziecku lub 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane;  działania wspierające rodziców ucznia; 

zakres współdziałania z poradniami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży; 

2) program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny 

 

                                                 
54 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
55 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
56 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
57 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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26. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy 

psychologiczno--pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odpowiednimi 

przepisami.58 

 

27. 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 rodziców ucznia pisemnie. 

 

§17a59 

1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki w szkole podstawowej:  

1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym; 

2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym. 

 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po 

uzyskaniu:  

1) opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności 

z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programo-

wej kształcenia;   

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podejmuje się w przypadku szkoły podstawowej:  

1) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III; 

2) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 

 

4. Wniosek o wydłużenie etapu kształcenia może złożyć do zespołu, którego zadaniem jest 

planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

(zwanego dalej Zespołem): członek wyżej wymienionego Zespołu, nauczyciel wychowawca lub 

rodzic: 

1) w celu wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda rodzica; 

2) do wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego kierowanego do Zespołu może być dołączona 

opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej lub inna dokumentacja; 

3) Zespół na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia opracowuje 

opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty uzasadniające wydłużenie etapu 

edukacyjnego; 

4) przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej uzasadnienie wniosku  

o przedłużenie etapu edukacyjnego na posiedzeniu klasyfikacyjnym za I półrocze roku 

szkolnego; 

5) przewodniczący Zespołu w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem 

klasyfikacyjnym  informuje dyrekcję o wynikach pracy Zespołu; 

6) Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o przedłużeniu okresu nauki w drodze uchwały; 

7) uchwała o przedłużeniu okresu nauki  musi być podjęta nie później niż: 

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,  

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;  

8) wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację dotyczącą 

przedłużenia okresu nauki, wpisując numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej; 

                                                 
58 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
59 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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9) uczeń, któremu przedłużono okres nauki, nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje 

promocyjnego lub końcowego świadectwa szkolnego; 

10) komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem procedury przedłużenia okresu 

nauki składa się do akt osobowych ucznia; 

11) na prośbę rodziców placówka może wydać uczniowi, któremu przedłużono okres nauki, 

zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania; 

12) od decyzji o przedłużeniu okresu nauki przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

 

§ 18 

1. Szkoła organizuje formy pracy zindywidualizowanej i indywidualnej dla dzieci specjalnej troski 

oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

 

2. W szkole organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowa-

nie jego psychofizycznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki 

w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. 

 

3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora szkoły.60 

 

4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zabu-

rzonym rozwoju psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) w skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również inni 

specjaliści.61 

 

5. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań 

podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, 

uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz 

eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie; 

2) nawiązanie współpracy z: 

a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szko-

le podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko 

jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich 

oddziaływań wspomagających rozwój dziecka, 

b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego nie-

pełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno- rehabilitacyjnego i zalecanych 

wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju 

dziecka, 

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, sto-

sownie do ich potrzeb; 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania, zwanego dalej „programem” z uwzględnieniem działań wspomagających ro-

dzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących 

zajęcia z dzieckiem; 

                                                 
60 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
61 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie 

i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność 

i uczestnictwo w życiu społecznym; 

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian 

w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań 

w zakresie wczesnego wspomagania.62 

 

6. Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły, albo nauczyciel upoważniony odpowiednio przez 

dyrektora szkoły.63 

 

§ 19 

Szkoła, w miarę przyznawanych środków finansowych, prowadzi koła zainteresowań uczniów, 

umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania. 

 

§ 20 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

 

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawuje nauczyciel - organizator 

wycieczki, w razie potrzeby inni nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 

 

3. Dyżury nauczycielskie w szkole organizuje wicedyrektor szkoły, wskazując miejsce dyżuru, czas 

jego trwania i sposób dyżurowania. 

 

§ 21 

1. Opiekę nad uczniami oddziału przedszkolnego, do chwili zakończenia zajęć i odebrania dzieci 

przez rodziców, sprawuje nauczyciel oddziału przedszkolnego.  

 

2. Opiekę nad uczniami klas I - VIII sprawuje nauczyciel - wychowawca.64 

 

3. Uczniom z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnym szkoła stwarza warunki 

do korzystania ze specjalnych form opieki - zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne: 

1) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zwane dalej „zajęciami”, organizuje się dla dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzecze-

nie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające dzia-

łające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych pora-

dniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 

przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogi-

cznych; 

2) zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 1 od początku roku szkol-

nego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku ka-

lendarzowym, w którym kończą 25 lat; 

3) celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samo-

dzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizy-

cznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych; 

4) szczegółowe przepisy dotyczące warunków, sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- 

wychowawczych reguluje właściwe rozporządzenie MEN.65 

                                                 
62 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
63 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
64 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
65 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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§ 22 

Uczniom, potrzebującym pomocy materialnej, szkoła udziela pomocy w miarę posiadanych 

środków, w postaci zapomóg losowych, organizowanych akcji bezpłatnego dożywiania dla 

potrzebujących oraz innych akcji charytatywnych we współpracy  z  instytucjami i organizacjami 

powołanymi do tego celu. 

 

§ 23 

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej  jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą. 

 

§ 24 

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej; realizuje zadania programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. 

 

§ 25 

 Dyrektor szkoły stwarza warunki zachowania ciągłości pracy wychowawczej. 

 

§ 26 

Na uzasadniony wniosek rodziców, po dokładnym przeanalizowaniu problemu, dyrektor szkoły 

może dokonać zmiany nauczyciela - wychowawcy danego oddziału. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 27 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 28 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami.66 

  

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych  pracownikom  wymienionym 

w ust. 1;67 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

 

3. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

4. Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

 

5. Sprawuje  opiekę  nad  uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

 

6. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. 

                                                 
66 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
67 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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7. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą 

obsługę szkoły. 

 

8. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę. 

 

9. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.68 

 

10. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów przeprowadzanych w szkole. 

 

11.Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

 

12.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

13.W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem 

uczniowskim. 

 

14.Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

 

15.Współdziała z rodzicami w zakresie realizacji obowiązku szkolnego. 

 

16.Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

 

17.Dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego 

lub program nauczania. 

 

18.Odpowiada za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym 

zestawie programów nauczania całości, odpowiednio, podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego  ustalonej dla danego  etapu 

edukacyjnego. 

 

19.Podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

20. uchylony69 

 

21.Podejmuje decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, w obwodzie której dziecko 

mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

22.Co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków 

korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 

nauki oraz określa kierunki ich poprawy. 

 

                                                 
68 Uchwała ../17/18; 28.11.2017 r. 
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23.Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia, jej formy, sposoby, okres 

udzielania pomocy, wymiar godzin, w którym formy pomocy będą udzielane. 

 

§ 29 

Dyrektora powołuje organ prowadzący szkołę.  

 

§ 30 

Dyrektora powołuje się spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu według odrębnych 

przepisów.70 

§ 31 

1. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej. 

 

2. Wicedyrektora powołuje się dla minimum 12 oddziałów w szkole. Dyrektor szkoły, za  zgodą 

organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne 

stanowiska kierownicze. 

 

§ 32 

1. Wicedyrektor współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując ustalony przez niego zakres obo-

wiązków i kompetencji.71 

 

2. Współdziała z dyrektorem szkoły w utrzymaniu właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w szko-

le. 

 

3. Sporządza comiesięczne zestawienie godzin ponadwymiarowych, sprawdzając prawidłowość 

wypełnienia kart i wpisów do dzienników zajęć. 

 

4. Przyjmuje zastępstwo za dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności, a decyzje finansowe 

i gospodarcze podejmuje po konsultacji z księgową i innymi pracownikami administracji. 

 

5. Przygotowuje wraz z wyznaczonymi nauczycielami tematy szkoleniowe Rady Pedagogicznej. 

 

6. Przyjmuje interesantów wg zakresu kompetencji ustalonych oddzielnie. 

 

7. Opracowuje  aneksy  i  aktualizuje  tygodniowe  podziały  godzin. 

 

8. Ustala dyżury BHP pełnione przez nauczycieli na korytarzach. 

 

9. Organizuje udział nauczycieli w konferencjach i konsultacjach metodycznych w zakresie 

prowadzonych zajęć edukacyjnych. 

 

10. Nadzoruje organizację wycieczek szkolnych pod względem merytorycznym i zgodności z prze-

pisami  BHP. 

  

11. Kontroluje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, jak dzienniki: lekcyjne, zajęć indywi-

dualnych, rewalidacyjnych, świetlicy, gimnastyki korekcyjnej i kół zainteresowań, biblioteki.72 

 

                                                 
70 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
71 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
72 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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12. Nadzoruje, obserwuje nauczycieli wg corocznego planu obserwacji, wydaje zalecenia i pisze 

informacje o pracy pedagogicznej nauczyciela.73 

 

13. Nadzoruje i rozlicza z wykonania zadań określonych dla nauczycieli w programie wychowaw-

czo-profilaktycznym i innych planów cząstkowych jak: plan wycieczek klasowych i przedmioto-

wych, plany wychowawców klas.74 

 

14. Nadzoruje realizację zadań programowych zgodnie z obowiązującymi podstawami programo-

wymi. 

 

15. Organizuje i przeprowadza określone rocznym planem "badania wyników nauczania" i egzami-

ny dla uczniów kończących szkołę.75 

 

16. Wspomaga organizacyjnie pracę zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego. 

  

17. Reprezentuje szkołę we współpracy z instytucjami oświaty i nadzoru pedagogicznego w zakre-

sie dydaktyki i wychowania. 

 

18. Nadzoruje realizację zadań programowych zgodnie z obowiązującymi podstawami programo-

wymi.  

 

§ 33 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kierowania działalnością szkoły w zakresie realizowania 

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.76 

 

3. Przewodniczącym Rady jest dyrektor szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania rady 

pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.77 

 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w celu: 

1) organizacji nowego roku szkolnego; 

2) zatwierdzenia wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej; 

3) podsumowaniu pracy szkoły; 

4) oraz w miarę bieżących potrzeb. 

 

5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły.78 

 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z ini-

cjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub na wniosek co najmniej 1/3 człon-

ków rady pedagogicznej.79 

                                                 
73 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
74 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
75 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
76 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
77 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
78 Uchwała 13 /17/18; 28.11.2017 r. 
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7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, 

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. 

3) zatwierdzanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;80 

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu 

ich projektów przez radę rodziców; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) uchylony, 

7) ustalenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 

8) ustalenie regulaminu swojej działalności.81 

 

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) uchylono; 

6) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program naucza-

nia; 

6a) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podsta-

wowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

7) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego; 

8) wnioski dotyczące uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się kierowane do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił; 

10) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych; 

11) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

12) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

13) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

14) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania82 

 

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 7. niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który  uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne.83 

                                                                                                                                                                  
79 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
80 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
81 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
82 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
83 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej  1/2  jej  członków. 

 

11. Rada Pedagogiczna ustala samodzielnie regulamin swojej działalności. 

  

12. Zebrania Rady są protokołowane. 

 

13. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich  rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.84 

 

14. Szczegółowy zakres działań określa Regulamin Rady Pedagogicznej. 

 

§ 34 

1. Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas, specjaliści w zakresie działalności opiekuńczej 

tworzą zespoły przedmiotowe i problemowo - zadaniowe. 

 

2. Pracą zespołów kierują przewodniczący powołani przez dyrektora. 

 

3. W  szkole  powołuje się corocznie zespoły: 

1) Zespół Wychowawczy; 

2) Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej; 

3) Zespół Humanistyczny; 

4) Zespół Matematyczny–Przyrodniczy; 

5) Zespół Języków Obcych; 

6) Zespół zadaniowy do spraw ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły85; 

7) Zespół zadaniowy do spraw  ewaluacji statutu; 

8) Zespół Zdrowia i Kultury Fizycznej; 

9) Zespół pomocy socjalnej dla uczniów; 

10) inne doraźne w miarę potrzeb.  

 

4. Zadania zespołów obejmują: 

1) przygotowywanie materiałów analitycznych na posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców; 

2) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów; 

3) ustalanie sposobów badania wyników nauczania; 

4) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstaw progra-

mowych, korelacji między przedmiotami pokrewnymi oraz tworzenie i modyfikacja szkolne-

go zestawu programów  nauczania; 

5) doradztwo metodyczne dla początkujących nauczycieli; 

6) inspirowanie i organizowanie szkolenia zawodowego; 

7) korelacja działań związanych z przygotowaniem uczniów do konkursów przedmiotowych; 

8) gromadzenie materiałów dydaktycznych i wzajemna ich wymiana; 

9) współdziałanie w organizowaniu i doposażeniu pracowni  w  pomoce  dydaktyczne; 

10) opiniowanie propozycji działań wychowawczych do programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły; 

11) wspólne opracowywanie lub opiniowanie przygotowanych przez nauczycieli programów 

autorskich; 

                                                 
84 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
85 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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12) wspólne ustalanie harmonogramu oraz tematyki lekcji otwartych; 

13) współpraca z Radą Rodziców w zakresie ich propozycji do programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły.86 

 

§ 35 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która wybierana jest przez ogólne zebranie przedstawicieli 

rodziców, czyli corocznie wybierane rady klasowe rodziców; szczegółowy  zakres uprawnień 

i kompetencji określa Regulamin Rady Rodziców, który ma być zgodny ze Statutem Szkoły 

i Ustawą o Systemie Oświaty i ustawą Prawo Oświatowe.87 

 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. 

 

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

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.88 

 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o których mowa w ust. 2. oraz 

przedstawicieli rad klasowych.89 

 

5. 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. 

  

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 

2) uchylony; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

5) prezentowanie wobec dyrektora, nauczycieli, organu prowadzącego i nadzorującego opinii 

rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły; 

6) współdziałanie z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu 

ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym, organizacją 

nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców; 

7) upowszechnianie wśród rodziców - przy współpracy z organizacjami oświatowymi 

i społecznymi - wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny; 

8) motywowanie rodziców i środowiska społecznego do pomocy w realizacji programu pracy 

szkoły; 

9) pomoc dyrektorowi, wicedyrektorowi i radzie pedagogicznej w wypracowaniu perspekty-

wicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia; 

10) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz 

szkoły; 

11) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowaniu prac służących zwię-

kszaniu funduszy szkolnych; 

12) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; 

13) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez ucznia; 

                                                 
86 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
87 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
88 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
89 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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14) zaopiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowaw-

czych.90 

 

7. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał programowych podjętych przez 

ogólne zebranie przedstawicieli rodziców lub przez radę rodziców; uchwały podejmowane są 

zwykłą większością głosów. 

 

8. Dyrektor może zawiesić wykonanie uchwały, jeżeli jest sprzeczna z prawem; w terminie dwóch 

tygodni uzgadnia z radą rodziców  sposób postępowania w sprawie uchwały; w przypadku braku 

uzgodnienia - dyrektor szkoły lub rada rodziców mogą przekazać sprawę do rozstrzygnięcia 

organowi prowadzącemu. 

 

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

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, 

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.91 

 

10. W sprawach spornych rada rodziców i dyrektor szkoły mogą odwołać się do organu prowadzą-

cego, którym jest Gmina Wadowice. 

 

11. Działalność Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna wybrana na zebraniu wyborczym 

rodziców, która  przedstawia 1 raz w roku sprawozdania ogólnemu zebraniu. 

 

12. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania funduszy rady ro-

dziców określa regulamin. 

 

§ 36 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej samorządem.92 

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

 

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

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 

5. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich 

sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich 

jak: 

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

maganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zaintereso-

wań; 

                                                 
90 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. dotyczy pkt 1-6 i 12-14 
91 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
92 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgo-

dnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektor-

rem;93 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu.94 

 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.95 

 

§ 37 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje 

harcerskie.96 

 

1a.Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania 

zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 

po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.97 

 

2. W szkole działa spółdzielnia uczniowska. 

 

§ 38 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktykę pedagogiczną 

na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem 

kształcenia nauczycieli. 

 

Rozdział 4 

Organizacja  szkoły 

 

§ 39 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, 

a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub 

sobotę, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 

1 września. 

 

2. Szkoła pracuje wg kalendarza roku szkolnego ogłaszanego corocznie przez ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania.98 

 

§ 40 

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy 

rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw 

ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw 

oświaty i wychowania.99 
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94 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
95 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
96 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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§ 41 

1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu, biorąc 

pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku 

szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze do 

ośmiu100 dni. 

 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1. mogą 

być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty101 lub egzamin gimnazjalny102; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy;  

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności 

lokalnej; 

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych ustalonych na podstawie ust.1, dyrektor  szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za 

zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni 

w wyznaczone soboty.103 

 

3. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, o których mowa w ust.1.104 

 

4. W dniach, o których mowa w ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - 

opiekuńczych.105 

 

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach 

wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 1.106 

 

§ 42 

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

organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia na podstawie planu 

nauczania oraz planu finansowego szkoły; arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ 

prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. 

 

§ 43 

Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy realizujące program określony odrębnymi przepisami, 

zgodnie ze szkolnym programem nauczania. 

 

§ 44 

W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program nauczania przedszkolnego 

dla dzieci powyżej 3 lat.107 

                                                 
100 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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§ 45 

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym. 

  

§ 46 

Godzina lekcyjna trwa 45 min; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

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

w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

§ 47 

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w § 46. 

 

§ 48 

1. Na zajęciach wymagających szczególnych warunków nauki i bezpieczeństwa dyrektor szkoły 

corocznie podejmuje decyzję w sprawie podziału na grupy. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej 

podział na grupy jest obowiązkowy: 

1)  na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; 

zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie 

więcej niż 24 uczniów;  

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej 

niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów;  

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których  z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w gru-

pie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej  liczącej nie więcej niż 26 

uczniów.108 

 

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na 

zajęciach, o których mowa w ust.1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu 

prowadzącego szkołę. 109 

 

§ 48a110 

1. W szkole mogą być tworzone klasy sportowe dla dzieci i młodzieży. 

 

2. W oddziale sportowym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe 

w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach, dla co najmniej 20 

uczniów w klasie w pierwszym roku szkolenia. 

 

3. W klasach sportowych w ramach zajęć sportowych jest realizowane szkolenie sportowe na 

podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej. 

 

4. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych wynosi co 

najmniej 10 godzin. 
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5. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach sportowych ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na podstawie programu 

szkolenia, z uwzględnieniem etapu szkolenia sportowego, sportu oraz poziomu wyszkolenia 

sportowego uczniów. 

 

6. W ramach ustalonego zgodnie z ust. 5 obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

sportowych są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane 

w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły. 

 

7. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką sportu lub zróżnicowanym 

poziomem sportowym uczniów, w czasie zajęć sportowych mogą być tworzone grupy 

ćwiczeniowe. 

 

8. Minimalna liczba uczniów w grupie ćwiczeniowej w klasie sportowej wynosi 10. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w grupie 

ćwiczeniowej może być mniejsza. 

 

§ 49 

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe i koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo - lekcyjnym. 

 

2. Czas trwania zajęć ustala się zgodnie z § 46. 

 

§ 50 

1. Dla dzieci powyżej 3 roku życia szkoła prowadzi oddział przedszkolny.111 

 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się 

w tym, co jest dobre a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

4) rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach 

z rówieśnikami i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnico-

wanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 

i grach sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania 

się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej 

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są 

ważne w edukacji szkolnej. 
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3. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej oddziału przedszkol-

nego; w każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać 

się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. 

 

4. Zadania oddziału przedszkolnego: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 

wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci; 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem; 

8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 

9) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne; 

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainte-

resowań technicznych; 

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń; 

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; 

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 

5. Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; z początkiem 

roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy 

przeprowadzić analizę gotowości dziecka   do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

  

6. Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego: 

1) dyrektor szkoły corocznie powołuje komisję rekrutacyjną i ustala regulamin rekrutacji 

zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego; 

2) dyrektor szkoły corocznie ogłasza terminarz rekrutacji na stronie internetowej szkoły; 

3) szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną za pomocą platformy internetowej; 

4) do oddziału  przedszkolnego przyjmuje się dzieci  zamieszkałe  w obwodzie  gminy; 

5) rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009-11, które obecnie uczęszczają 

do oddziału przedszkolnego, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w szkole, do której uczęszcza dziecko;112 

6) postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych  

opiekunów  dziecka; 

7) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 4, 

niż liczba wolnych miejsc w na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę   kryteria zapisane w regulaminie rekrutacji; 

8) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekru-

tacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny  nadal dysponuje wolny-

mi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

określone w regulaminie rekrutacji; 

9) zadania komisji rekrutacyjnej: 
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a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, 

c) przyjęcie  dziecka do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia  

i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 

10) rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

dziecka do danej szkoły  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

dzieci przyjętych i nieprzyjętych, 

b) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

c) na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego; 

11) uchylony.113 

§ 51 

Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły 

 

1.Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice lub osoby 

upoważnione przez nich  na piśmie, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo; osoba, która 

może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, musi mieć 18 lat; 

w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.114 

 

2. Na życzenie rodziców, dziecko do lat 10 może samo lub pod opieką starszego rodzeństwa wrócić 

po zajęciach do domu, jeżeli:  

1) czas wyjścia ze szkoły jest uzgodniony z rodzicami; 

2) rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka poza szkołą (po zajęciach); 

3) dziecko ukończyło 7 lat, a uczeń, pod opieką którego wychodzi ze szkoły, osiągnął wiek 

co najmniej 10 lat; 

4) w drodze do domu nie występują szczególne niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu lub 

życiu dziecka (np. przejście przez odcinek o natężonym ruchu, przebudowa drogi, miejsca do 

zabaw w pobliżu drogi); 

5) bez oświadczenia rodziców dzieci w wieku do lat 10 czekają na odbiór osób upoważnionych. 

 

3. Na początku roku szkolnego wychowawca (w tym wychowawca świetlicy szkolnej) zobowią-

zany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację określającą sposób powrotu dziecka do domu 

po zajęciach szkolnych. 

 

4. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurza-

jących. 

 

5. W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na 

nietrzeźwość, należy: 

1) niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły; 

2) nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły; 

3) wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka; 
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4) jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzic odmawia opuszczenia 

szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać 

policję; 

5) nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki na temat zaistniałego zdarzenia 

i podjętych działań. 

 

6. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

1) niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami;115 

2) zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców osób upoważnionych do odbioru 

dziecka; 

3) po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję; 

4) nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 

 

7. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu. 

 

§ 52 

1. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I-VIII.116 

 

2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy przed rozpoczęciem lub po zakończeniu 

zajęć dydaktycznych muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na: czas pracy rodziców, 

dojazd do  szkoły, uwarunkowania  społeczne. 

 

3. Dzieci oddziału przedszkolnego mają prawo do korzystania z opieki świetlicy na wniosek 

rodzica, po wyrażeniu zgody przez dyrektora SP nr 2.117 

 

4. Uczniowie klas IV-VIII mogą korzystać z opieki świetlicy w miarę wolnych miejsc.118 

 

5. Potrzebę zapewnienia opieki dziecku po zakończeniu zajęć dydaktycznych zgłaszają rodzice 

składając kartę zgłoszenia dziecka. Wychowankowie przyjmowani są do świetlicy w ciągu 

całego roku w zależności od zaistniałych potrzeb.119 

 

6. W świetlicy prowadzi się zajęcia w grupach wychowawczych - liczba uczniów w grupie nie 

powinna przekraczać 25. 

 

7. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustala dyrektor uwzględniając potrzeby zgłaszane przez 

rodziców uczniów korzystających z opieki w świetlicy.120 

 

8. Do zadań świetlicy należy: 

1) tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci, 

zaspokajanie podstawowych potrzeb, w tym  zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa; 

2) rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej oraz  zainteresowań i uzdolnień wychowanków; 

3) wzmacnianie poczucia własnej tożsamości dziecka przy równoczesnym rozwijaniu poczucia 

przynależności do grupy (rodziny, klasy), społeczności lokalnej; 

4) ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie - upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej 

w tym roli i znaczenia sportu, czynnego wypoczynku, kształtowanie nawyków higieny itp.; 

                                                 
115 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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5) wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków, zapewnienie dzieciom pomocy w nauce, 

przyzwyczajanie do zorganizowanej i samodzielnej pracy umysłowej; 

6) współpraca z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym przy 

opracowaniu kierunków oddziaływań wychowawczych do pracy z dziećmi sprawiającymi  

kłopoty wychowawcze.  

 

§ 53 

1.Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. 

 

2. Stołówka szkolna zapewnia spożycie ciepłego posiłku wszystkim uczniom, których rodzice taką 

potrzebę zgłoszą. 

 

3. Stołówka szkolna umożliwia korzystanie z ciepłych posiłków wszystkim uczniom, którzy 

wymagają szczególnej opieki w zakresie żywienia. Posiłki te refundowane są przez MOPS. 

 

4. Stołówka umożliwia również korzystanie z obiadów osobom dorosłym; w pierwszej kolejności 

przyjmowani są: 

1) pracownicy SP nr 2 oraz członkowie ich rodzin;121 

2) inne osoby w miarę wolnych miejsc. 

 

5. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do stołówki szkolnej powinni złożyć wypełnioną 

kartę zgłoszenia u intendenta do 30 maja. 

 

6. Po 1 września uczniowie przyjmowani są do stołówki w ciągu całego roku w miarę wolnych  

miejsc. 

 7. Osoby dorosłe przyjmowane są na podstawie podań składanych do 30 maja; po 1 września - 

w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc, zgodnie z regulaminem. 

 

8. Odpłatność za obiady ustala dyrektor szkoły w oparciu o aktualne ceny produktów 

żywnościowych i obowiązujące przepisy. Każda osoba stołująca się, oprócz kosztu wyżywienia, 

płaci opłatę administracyjną, która jest zróżnicowana, a jej wysokość ustala dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym.122 

 

9. Opłata administracyjna nie dotyczy uczniów tej szkoły.123 

 

§ 54 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, pracownicy 

Szkoły oraz rodzice.124 

 

2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.125 

3. Materiały biblioteczne (książki, podręczniki, ćwiczenia, mapy itp.) wypożycza się bezpłatnie. 

 

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych 

przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć 

termin zwrotu wypożyczonych książek. 

 

5. Podręczniki wypożycza się na 10 miesięcy roku szkolnego. 

                                                 
121 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
122 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
123 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
124 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią innych zamówień może 

uzyskać prolongatę na następny okres, pod warunkiem, że poprosi o to przez terminem zwrotu. 

 

7. Książek nie wolno przetrzymywać, bo czekają na nie inni. 

 

8. Wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne należy szanować. 

 

9. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne 

uszkodzenia.  

 

10. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 

 

11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez 

nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.  

 

12. Uczeń opuszczający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest do natychmiastowego 

zwrotu wypożyczonych podręczników i książek. 

 

13. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponosi rodzic lub prawny 

opiekun. Rodzic, którego dziecko zagubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego 

dalsze wypożyczanie, zobowiązany jest do wpłaty na konto szkoły lub w kasie szkoły sumy 

pokrywającej wartość podręcznika.126 

 

14. W czytelni książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.  

 

15. Wykorzystane materiały i  książki oddaje się bibliotekarzowi . 

 

16. Pod koniec roku szkolnego podręczniki i zaległe książki powinny być zwrócone w ogłoszonym 

terminie. 

 

16a.Czytelnik ma prawo do wypożyczenia książek na okres ferii letnich i zimowych. 

 

17. Szczegółowe zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej regulują 

odrębne przepisy. 

 

§ 55 

1. Dla  realizacji celów  statutowych  szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do zajęć edukacyjnych wyposażone w ergonomiczny sprzęt i pomoce szkolne, 

w tym 1 z programu „Radosna Szkoła”; 

2) skomputeryzowaną bibliotekę z urozmaiconym księgozbiorem i sprzętem multimedialnym; 

3) pokój nauczycielski; 

4) gabinet pedagoga szkolnego; 

5) gabinet psychologa szkolnego; 

6) świetlice; 

7) pracownie komputerowe; 

8) szatnie szkolne; 

9) sale gimnastyczne do lekcji wychowania fizycznego; 

10) stołówkę dla dzieci i nauczycieli; 

11) kuchnię wraz z jadalnią; 
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12) salę teatralną; 

13) salę konferencyjną; 

14) teren rekreacyjno-sportowy wokół szkoły; 

15) boisko do piłki siatkowej na dachu budynku.127 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 56 

W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników obsługi oraz pracowników administracyjnych. 

 

§ 57 

Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy. 

 

§ 58 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie ich 

pobytu w szkole oraz w czasie wycieczek i imprez plenerowych. 

 

§ 59 

Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyraża 

na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmuje w tym czasie inny nauczyciel. 

  

§ 60 

1. Ogólne zadania nauczycieli: 

1) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego;128 

2) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej; 

3) dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

4) rozpoznawanie potrzeb uczniów i dbanie o pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń szkol-

nych; 

5) bezstronne i obiektywne ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów; 

6) informowanie rodziców, wychowawcę i dyrektora o wynikach uczniów; 

7) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zajęć edukacyjnych obowiązkowych 

i dodatkowych; 

9) systematyczne pełnienie wyznaczonych dyżurów z zachowaniem zasad BHP; 

10) egzekwowanie zasad, regulaminów i procedur. 

 

2. Zadania nauczyciela dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psycho-

fizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych; zaplanowanie  sposobów ich 

zaspokojenia, w tym w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); w klasach I-III 

szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u 

uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; 

2) rozpoznanie zainteresowań i preferencji uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień; 
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3) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub 

specjalista niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły. 

 

§ 61 

Uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli: 

1) decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swoich zajęć edukacyjnych: 

a) nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych przez MEN do użytku 

szkolnego, 

b) nauczyciele wybierają programy, wg których realizują podstawę programową; stanowią 

one Szkolny Zestaw Programów Nauczania aktualizowany corocznie; 

2) decydowanie o celach i zadaniach zajęć pozalekcyjnych; 

3) decydowanie o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej  z zajęć edukacyjnych i zachowania 

w oparciu o system oceniania ustalony i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną; 

4) wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar statutowych dla uczniów; 

5) odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: 

a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych stosownie do realizowanego programu 

i warunków, w jakich działał, 

b) za stan warsztatu pracy, sprzętów i środków dydaktycznych; 

6) odpowiada służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za: 

a) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, 

pozaszkolnych i w czasie przydzielonych dyżurów, 

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

lub na skutek innych zdarzeń losowych, 

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z nieporządku, 

braku nadzoru i zabezpieczenia.129 

 

§ 62 

 Do obowiązków nauczyciela należy także: 

1) przekazać uczniom informacje o skróconych lekcjach oraz o planowanych wyjściach poza 

teren szkoły w następny dzień, 

2) dopilnować, aby uczniowie podane informacje zapisali w dzienniczkach ucznia lub 

w zeszytach przedmiotowych, 

3) realizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne  uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów. 
§ 63 

Nauczyciel nie może korzystać z telefonu komórkowego w czasie zajęć edukacyjnych, 

wyznaczonych dyżurów oraz w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych. 

  

§ 64 

1. Do zadań  wychowawcy klasy należy: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonym mu przez dyrektora szkoły zespołem 

klasowym; 

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

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.130 

                                                 
129 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
130 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 



39 

 

 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka; 

3) ściśle współpracuje z rodzicami, klasową Radą Rodziców, informuje ich o problemach 

w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne 

sprawy klasy; 

4) prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne); 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.131 

 

§ 65 

Uprawnienia wychowawcy klasy: 

1) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie zamierzeń 

wychowawczych na dany rok szkolny; 

2) ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno- 

pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrektora szkoły i innych 

instytucji wspomagających szkołę; 

3) ma decydujący głos w ustalaniu oceny zachowania swoich wychowanków; 

4) ma prawo ustanowić własne formy nagradzania i motywowania uczniów (zgodne ze 

Statutem); 

5) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho - społecznych 

i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek służby zdrowia 

i dyrektora szkoły. 132 

 

§ 66 

Nauczyciel biblioteki: 

1) jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru, udostępnianie, jego zabezpieczenie i utrzymanie 

w należytym stanie; 

2) organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły, rozbudza i rozwija indywidualne 

zainteresowania uczniów; 

2a) wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się, rozwija wrażliwość kulturową 

i społeczną poprzez: 

   a) organizowanie imprez, konkursów i zabaw promujących czytelnictwo, 

   b) prowadzenie form wizualnej informacji o książce: plakaty, wystawki i gazetki – oko-

licznościowe i tematyczne, 

c) głośne czytanie literatury pięknej, 

    d) rozmowy indywidualne i zespołowe z czytelnikami; 

3) popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców; 

4) popularyzuje nowoczesne możliwości usprawniające szybkie dotarcie do różnorodnych 

informacji, wspiera czytelników w porządkowaniu i wykorzystaniu informacji pozyskanych z 

tych źródeł; 

5) współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, z bibliotekami 

pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, w rozwijaniu 

kultury czytelniczej uczniów i w przygotowaniu ich do samokształcenia; 
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6)  prowadzi poradnictwo naukowe dla nauczycieli w zakresie postępu i  innowacji 

pedagogicznych, propagując nowości wydawnicze i ciekawe publikacje; 

7) tworzy warunki do bezpiecznego i efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

nadzoruje wykorzystanie urządzeń takich, jak: komputer i drukarka.133 

 

§ 67 

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1)  organizowanie pomocy materialnej uczniom wychowującym się w trudnej sytuacji 

finansowej; 

2) pomoc w wyrównywaniu i likwidowaniu mikrodefektów, zaburzeń rozwojowych, braków 

w wiadomościach szkolnych; 

3) indywidualna opieka pedagogiczno -  psychologiczna dla ucznia; 

4) poradnictwo i pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów; 

5) współpraca z organizacjami, poradniami i instytucjami w środowisku zainteresowanym  

problemami opieki i wychowania; 

6) organizowanie profilaktyki (prelekcje, lekcje edukacyjne, przedstawienia profilaktyczne); 

7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

8) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

9) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

 

§ 68 

Do zadań psychologa należy: 

1) organizowanie i prowadzenie  poradnictwa  dla uczniów i ich rodziców;  

2) organizowanie współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie 

kwalifikowania dzieci do specjalnych form kształcenia; 

3) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym poszczególnych uczniów; 

5) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.134 

 

§ 68a135 

Do zadań logopedy w szkole  należy w szczególności: 

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

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

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

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                                  
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i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 68b136 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie  

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 69 

Dla wykonywania prac administracyjno-gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

administracji i księgowości oraz pracowników techniczno - obsługowych. 

 

§ 70 

Szczegółowych  zakres  czynności  w/w  pracowników  ustala  dyrektor  szkoły. 

 

§ 71 

1. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz 

zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. 

 

2. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary:  

1) wejście główne szkoły - 2  kamery (zewnętrzna i wewnętrzna); 

2) I piętro - 2 kamery; 

3) II piętro - 3 kamera; 

4) obiekty sportowe na zewnątrz - 5 kamer; 

5) parter – 2 kamery137. 

 

3. Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie szkoły i na portierni.138 

 

4. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni; zasady wykorzystania zapisów monitoringu są 

określone w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.139 

 

 5. Obowiązki nauczycieli:  

1) znajomość i systematyczne przestrzeganie zasad BHP; 

2) kontrola miejsc nauki i pracy, w szczególności sprawdzanie, czy ich aktualny stan 

odpowiada wymogom BHP; 

                                                 
136 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
137 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
138 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
139 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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3) kontrola wyposażenia i stanu urządzeń technicznych oraz sprzętu; 

4) niezwłoczne zgłoszenie kierownikowi administracyjnemu lub dyrektorowi szkoły wszelkich 

spostrzeżonych braków i błędów, których nauczyciel nie może sam usunąć; 

5) przerwanie zajęć, gdy stan budynku, pomieszczenia, sprzętu, instalacji lub terenu zagraża 

uczniom lub innym osobom; 

6) teoretyczne i praktyczne zapoznawanie uczniów z regulaminami sal i pracowni; 

7) pouczanie o istniejących i mogących zaistnieć niebezpieczeństwach oraz wskazywanie 

metod i środków zapobiegawczych; 

8) eliminowanie w porę przejawów działania nieostrożnego lub niezgodnego z wymogami 

BHP; 

9) natychmiastowe udzielanie lub zapewnienie uczniowi pierwszej pomocy i dalszej opieki 

w razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o nim dyrektora; 

10) informowanie uczniów o konieczności natychmiastowego zgłaszania wypadku zaistniałego 

na terenie szkoły lub poza szkołą w czasie organizowanych zajęć szkolnych dyrektorowi, 

wychowawcy i pielęgniarce szkolnej; 

11) zabezpieczanie miejsca wypadku śmiertelnego lub powodującego ciężkie uszkodzenie ciała 

do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 

 

6. Obowiązki nauczycieli wychowania fizycznego: 

1) współpraca w ramach Zespołu Zdrowia i Kultury Fizycznej; 

2) respektowanie zaleceń i ograniczeń wskazanych przez lekarza dla danej grupy lub 

pojedynczego ucznia; 

3) wyłączanie z zajęć lub ich części uczniów, których kondycja fizyczna lub psychiczna  

w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa oraz kierowanie na 

badania lekarskie uczniów, których stan zdrowia budzi zastrzeżenia; 

4) dbanie o należyty stan higieniczny urządzeń i terenów do ćwiczeń z zakresu wychowania 

fizycznego oraz o pełne ich bezpieczeństwo, a także o właściwe używanie ubioru i obuwia 

gimnastycznego; 

5) współpraca z higienistką szkolną w wychowaniu zdrowotnym dzieci; 

6) kontrola każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć stanu sali gimnastycznej, boiska lub innego 

terenu, na którym mają być przeprowadzone zajęcia; 

7) kontrola stanu sprzętu i urządzeń gimnastycznych zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak 

i w czasie ich trwania. 

 

7. Obowiązki nauczyciela organizującego wyjście (wycieczkę) uczniów poza teren szkoły: 

1) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawuje nauczyciel - organizator 

wycieczki, w razie potrzeby inni nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły; 

2) organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań 

i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania 

i umiejętności specjalistycznych; 

3) karta wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę zawiera: program, listę 

uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów; zatwierdza ją dyrektor lub 

wicedyrektor szkoły140;  

4) kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora 

szkoły, osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych; 

5) kierownik wycieczki posiada pisemną zgodę rodziców dla każdego ucznia informującą o 

braku przeciwwskazań do udziału w wycieczce lub imprezie; 

6) w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla 

grupy 30 uczniów; 

                                                 
140 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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7) przy korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej opieka ta powinna być zwiększona, 

w zależności od odległości, wieku uczniów i innych potrzeb;  

8) przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być 

zapewniony jeden  opiekun dla grupy 10 do 15 uczniów (w górach do 8 uczniów); na 

wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła na 

grupę do 10 osób; 

9) w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, do których 

istnieją przeciwwskazania lekarskie; 

10) opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu 

docelowego; 

11) zabrania się prowadzenia wycieczek  w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi i innych zjawisk 

atmosferycznych, mogących stanowić zagrożenie; 

12) po każdej wycieczce kierownik ma obowiązek dopilnowania, aby informacja o niej została 

zapisana w odpowiednim miejscu w dzienniku lekcyjnym. 

 

8. Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły 

1) pracownik szkoły, który dowiedział się o wypadku, niezwłocznie zapewnia 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w 

miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy; 

2) o każdym wypadku powiadamia się niezwłocznie: (opiekunów) poszkodowanego, 

pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, organ prowadzący szkołę, radę 

rodziców; 

3) o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokurator 

i kuratora oświaty; 

4) o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie 

państwowego inspektora oświaty; 

5) zawiadomień, o których mowa w ust. 8 pkt 2, 3 i 4, dokonuje dyrektor lub upoważniony 

przez niego pracownik szkoły. 

 

Rozdział 6 

Uczniowie szkoły 

 

§ 72 

1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 18 roku życia.141 

 

2. Dziecko w wieku 3 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej; prawo, to dziecko uzyskuje z początkiem roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.142 

 

3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego; obowiązek  ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.143 

 

                                                 
141 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
142 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
143 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
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4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

 

 5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 4, jeżeli dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, 

2) albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

§ 73 

1. Obowiązek szkolny może być spełniony przez nauczanie indywidualne po uzyskaniu 

pozytywnej opinii dyrektora szkoły i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; świadectwo 

szkolne otrzymuje się na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego w szkole, 

która udziela zezwolenia na nauczanie indywidualne . 

 

2.  Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może 

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. 

  

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 może być wydane, jeżeli: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do 31 maja; 

2) do wniosku dołącza się: opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oświadczenie 

rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację obowiązującej 

podstawy programowej, zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym 

przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4. 

 

4. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych 

z zakresu części obowiązującej podstawy programowej uzgodnionej na dany rok szkolny 

z dyrektorem szkoły; dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

 

5. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć 

w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

 

6. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 następuje: 

1) na wniosek rodzica; 

2) jeżeli dziecko z przyczyn losowych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym 

mowa w ust. 3 pkt. 2 albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.  

 

§ 74 

1. Dyrektor szkoły corocznie powołuje komisję rekrutacyjną i ustala regulamin rekrutacji zgodnie 

z wytycznymi organu prowadzącego. 

 

2. Dyrektor szkoły corocznie ogłasza terminarz rekrutacji na stronie internetowej szkoły. 

 

3. Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną za pomocą platformy internetowej. 

 

4. Do klasy pierwszej  szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci  zamieszkałe w tym 

obwodzie przyjmuje się z urzędu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 
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5. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której  ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców dzieci  zamieszkałe w tym obwodzie. 

 

6. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje 

dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci w obwodzie publicznej szkoły, które są 

przyjmowane z urzędu.144 

 

7. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 6, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może 

przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 

8. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być  przyjęci do 

klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę 

kryteria określone zapisane w regulaminie rekrutacji. 

 

9. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych; 

3) przyjęcie  dziecka do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzi-

ce potwierdzili wolę zapisu; 

4) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

10. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą: 

1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka 

do danej szkoły  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci 

przyjętych i nieprzyjętych; 

2) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania uzasadnienia; 

3) na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

§ 74a145 

1. Do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej; 

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski 

związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe 

w danym oddziale. 

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż 

liczba wolnych miejsc w klasie sportowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

 

                                                 
144 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
145 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria opisane w regulaminie rekrutacji. 

 

4. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, 

uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń 

przechodzi od nowego roku lub nowego semestru do klasy równoległej działającej na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 75 

Rodzice dziecka zobowiązani są do: 

1) zarekrutowania dziecka; 

2) regularnego posyłania dziecka do szkoły; 

3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć; 

4) systematycznej współpracy ze szkołą w zakresie troski o dziecko; 

5) usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych w terminie do 14 dni. 

 

§ 76 

1. W  celu usprawiedliwienia nieobecności wystarczające jest pisemne oświadczenie rodzica 

o przyczynie nieobecności  dziecka; w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 14 dni 

wymagane jest zaświadczenie lekarskie dostarczone w terminie dwóch tygodni od powrotu 

ucznia do szkoły. 

 

2.W dzienniku lekcyjnym frekwencję zapisuje się w następujący sposób:   

1) ●uczeń  obecny; 

2) - uczeń nieobecny; 

3)  ns - uczeń nieobecny z przyczyn szkolnych; 

4)  s - spóźnienie; 

5)  su – spóźnienie usprawiedliwione; 

6)  u - nieobecność usprawiedliwiona; 

7)  z- uczeń zwolniony. 

§ 77 

Rodzice dziecka są zobowiązani do odebrania dziecka ze szkoły i zapewnienia mu opieki, jeżeli 

zostaje on zwolniony ze szkoły; w wyjątkowych przypadkach uczeń może zostać zwolniony z zajęć 

na pisemną prośbę rodziców potwierdzoną telefonicznie.146 

 

§ 78 

Uczeń ma prawo do: 

1)  zapewniania mu właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 

2) opieki wychowawczej; 

3) zapewnienia bezpieczeństwa w szkole; 

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej; 

5) życzliwego i sprawiedliwego traktowania; 

6) swobody wyrażania myśli i przekonań; 

7) rozwijania zainteresowań i zdolności; 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

9) pomocy w wypadku trudności w nauce; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

podczas zajęć pozalekcyjnych; 

                                                 
146 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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12) wpływania na życie szkoły swoją działalnością w Samorządzie Uczniowskim. 

 

§ 79 

Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych oraz 

przygotowywania się do nich; 

2) przynoszenia książek, zeszytów i innych przyborów wymaganych przez nauczyciela 

przedmiotu; 

3)  odrabiania zadań domowych; 

4)  teoretycznego przygotowywania się do kolejnych zajęć; 

5)  szczegółowe zasady dotyczące pracy na poszczególnych rodzajach zajęć edukacyjnych 

określa nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania na początku roku szkolnego 

i zapoznaje z nim uczniów; 

6)  przestrzegania postanowień zawartych w Statucie SP nr 2 w Wadowicach147; 

7)  dbania o własne i cudze zdrowie; 

8)  dbania o własne dobro, ład i porządek w szkole. 

 

§ 80 

1. Zasady dotyczące wyglądu zewnętrznego uczniów na terenie szkoły: 

1) uczniowie noszą schludny, czysty, skromny i w stonowanych kolorach ubiór codzienny,   

dostosowany do miejsca pobytu; 

2) strój galowy uczniów to: biała bluzka/koszula, granatowa lub czarna spódnica/spodnie; 

3) spódnice i sukienki noszone przez dziewczęta muszą mieć długość minimum do kolan, 

krótkie spodnie noszone przez uczniów i uczennice muszą mieć długość minimum do kolan 

i być w jednolitych i stonowanych kolorach; 

4) niedopuszczalne jest: 

a) noszenie bluzek i sukienek: na ramiączkach, na jednym ramiączku lub bez, z tzw. gołymi 

plecami, z dużymi dekoltami, przezroczystych, odsłaniających brzuch, 

b) ubrań z niestosownymi rysunkami i napisami (bez względu na język); 

 5) uchylono;148 

6) w czasie zajęć i na przerwach uczniowie nie mogą chodzić w czapkach i innych nakryciach 

głowy; 

7) uczniowie, bez względu na porę roku, są zobowiązani do zmieniania obuwia (obuwie 

zamienne musi mieć gumowe spody); 

8) uczeń ma obowiązek przynoszenia stroju gimnastycznego (biała koszulka i granatowe 

           spodenki) i używanie go wyłącznie na lekcjach wychowania fizycznego; 

9) zabrania się noszenia kolczyków przez chłopców, a dopuszcza się noszenie kolczyków przez 

dziewczęta, ale tylko w uszach;  

10) uczniowie nie farbują i nie żelują włosów, dbają o ich czystość i porządny wygląd, oprócz 

makijażu zakrywającego trądzik młodzieńczy, zabrania się uczniom malowania twarzy,    

paznokci oraz tatuowania ciała. 

 

2. Zachowanie: 

1) uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

na terenie szkoły z wyjątkiem szczególnych sytuacji; 

2) uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w szczególnych sytuacjach: nagła choroba 

lub wypadek na terenie szkoły, po uprzednim zgłoszeniu nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia edukacyjne lub dyżurującemu, 

                                                 
147 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
148 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
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a) naruszenie przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie tychże urządzeń do depozytu 

u dyrektora szkoły, po wcześniejszym ich wyłączeniu; sprzęt może być odebrany od 

dyrektora przez rodzica;149 

3) na ocenę zachowania ma wpływ postawa ucznia w szkole i poza terenem szkoły; 

4) uczeń powinien wykazywać się wysoką kulturą osobistą wobec nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych szkoły oraz koleżanek i kolegów; 

5) za nieodpowiednie zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

szkoły uznaje się: 

a) lekceważące i obraźliwe zachowanie, wyrażone w słowach lub gestach, 

b) prowokacje wyrażone w słowach lub gestach, 

c) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników bez ich wiedzy lub zgody, 

d) naruszanie ich prywatności i własności prywatnej, 

e) użycie przemocy fizycznej, 

f) pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników, 

g)  wysyłanie wulgarnych esemesów, 

h) obraźliwe komentarze na portalach społecznościowych; 

6) od ucznia wymaga się odpowiedniego zachowania w czasie zajęć edukacyjnych i przerw: 

a) uczeń w czasie lekcji nie powinien chodzić po klasie i zajmować stałe, wyznaczone przez 

nauczyciela miejsce oraz nie powinien wychodzić z sali bez zgody nauczyciela,  

b) uczeń nie powinien przeszkadzać w czasie lekcji, 

c) uczeń nie powinien rozmawiać i w inny sposób przeszkadzać kolegom, uczestniczącym 

w zajęciach. 

 

3. Przerwy obiadowe: 

1) przypomina się o dwóch przerwach obiadowych (11.30 – 11.50, 12.35 – 12.50); 

2) każde spóźnienie na lekcję zostaje odnotowane w dzienniku i ma wpływ na ocenę 

zachowania. 

 

4. Uwagi końcowe: 

1) uczniowie nie mogą opuszczać budynku szkoły w czasie, gdy zgodnie z podziałem godzin 

odbywają się ich lekcje; 

2) szkoła nie bierze odpowiedzialności za przynoszenie przez uczniów cennych przedmiotów 

do szkoły;  

3) nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować kary zawarte w § 84 Statutu Szkoły. 

 

§ 81 

Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji 

 

1. Zakłócenie toku lekcji to wszelkie działania uczniów, uniemożliwiające normalną realizację 

zajęć dydaktycznych lub wychowawczych. Zakłócenie toku lekcji może być też wynikiem 

zagrożenia powstałego w sali bądź na piętrze, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniem 

i działaniami uczniów. 

2. Procedura: 

1) jeżeli zachowanie jednego ucznia lub grupy uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną 

realizację lekcji, wysyła on przewodniczącego klasy z informacją do sekretariatu szkoły lub 

do pedagoga szkolnego; sekretariat zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania 

dyrekcji o zaistniałej sytuacji; 

                                                 
149 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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2) nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika 

niepedagogicznego szkoły; pracownik ten jest zobowiązany do udzielenia nauczycielowi 

wszelkiej pomocy; 

3) pedagog szkolny zobowiązany jest do udania się do sali wskazanej przez nauczyciela 

i ustalenia przeszkadzających uczniów, a w razie konieczności do zabrania ich z sali 

lekcyjnej, w uzasadnionych przypadkach do gabinetu dyrektora szkoły; 

4) pedagog szkolny przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje  zachowania, 

w zależności od popełnionego wykroczenia; 

5) jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole, na wniosek 

pedagoga wychowawca powiadamia rodziców ucznia o jego zachowaniu; 

6) jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, pedagog powiadamia dyrektora szkoły i wzywa 

rodziców do natychmiastowego przybycia do szkoły. 

 

3. Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom, np.: wychowawcom, których uczniowie 

aktualnie popełnili wykroczenie. 

 

§ 82 

Rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała ustna - wobec klasy, na apelu szkolnym z wpisaniem do zeszytu uwag; 

2) pochwała  pisemna z informacją dla rodziców; 

3) list pochwalny; 

4) list gratulacyjny; 

5) nagroda wychowawcy klasy, opiekuna samorządu, dyrektora. 

 

§ 83 

1. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów za nieprzestrzeganie zasad i regulaminów 

obowiązujących w szkole: 

1)  uwaga wpisana przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym; 

2)  upomnienie  ustne  wychowawcy; 

3) upomnienie  pisemne  wychowawcy skierowane  do  rodziców; 

4) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły; 

5) przeniesienie  do  innej  klasy  lub  szkoły. 

 

2. Uczeń ma prawo za pośrednictwem swoich rodziców do odwołania się od orzeczonej kary 

pisemnej( nie dotyczy ust. 1 pkt 1 i 2). Odwołanie od kary pisemnej należy składać do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni od daty nałożenia kary. Zespół wychowawczy w terminie 3 dni 

rozpatruje odwołanie  i podejmuje decyzję o uchyleniu lub utrzymaniu w mocy kary.150 

 

§ 84 

Wychowawca ma obowiązek na bieżąco informować rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowanej wobec niego karze ustnej lub pisemnej.151 

 

§ 85 

Za świadome zniszczenie sprzętu, pomocy dydaktycznych lub rzeczy będących własnością 

społeczności szkolnej uczeń odpowiada materialnie. 
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Rozdział 7 
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 

 

§ 86 

1. Dyrektor szkoły powołuje stałą komisję do spraw opracowania i aktualizacji 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

2. Komisja opracowuje projekt wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w oparciu o obowiązujące  

przepisy prawne oraz założenia przyjęte przez Radę Pedagogiczną uwzględniając postulaty  

Rodziców  i  Samorządu  Uczniowskiego. 

 

§ 87 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

1a)  przebieg pracy ucznia;152 

2) zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

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

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach 

i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz na 

formułowaniu oceny. 

 

2a. Ocena przebiegu pracy polega na monitorowaniu systematyczności, zaangażowania i aktyw-

ności ucznia w ramach wymagań stawianych przez nauczyciela.153 

 

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

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego 

i norm etycznych oraz wypełniania obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

§ 88 

Ocenianie  wewnątrzszkolne ma  na  celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

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

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia i organizacji metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej. 

 

§ 89 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wg skali ocen określonej w § 93 i § 94; 

                                                 
152 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
153 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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4) przeprowadzenie  egzaminów  klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz warunków ich poprawiania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

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

ucznia w nauce;154 

8) w przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych 

w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące 

w skład tego bloku. 

 

§ 90 

1. Nauczyciel zajęć edukacyjnych ustala ocenę na podstawie: 

1) wymagań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu nauczania; 

2) kryteriów ustalonych dla poszczególnych przedmiotów przez zespoły przedmiotowe. 

 

2. Oceny są jawne zarówno dla rodziców, jak i uczniów. 

 

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu poprzez 

przekazanie zainteresowanym oryginału prac lub jego kopii. Udostępnianie pracy do domu 

odbywa się z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.155 

 

4. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów do końca 

roku szkolnego. 

 

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców  nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.156 

 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne np. religię albo etykę, do średniej 

ocen wliczana jest ocena z tych zajęć. 

 

§ 91 

I. Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.157 

 

2. Sposobami sprawdzającymi osiągnięcia edukacyjne uczniów są: 

1) prace domowe; 

2) prace klasowe (sprawdziany zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem); 

3) odpowiedzi ustne; 

4) odpowiedzi pisemne (kartkówki przeprowadzane bez uprzedzenia); 

5) aktywność na lekcji; 

6) aktywność pozalekcyjna związana z przedmiotem; 

7) prowadzenie zeszytu przedmiotowego; 

8) dyktanda; 

9) czytanie głośne, recytacje poezji i prozy; 
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10) zewnętrzne akcje sprawdzające (np. badanie wyników nauczania). 

 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku szkolnym w trzecim tygodniu stycznia; 

w sytuacji, gdy ferie rozpoczynają się w trzecim tygodniu stycznia, klasyfikację przeprowadza 

się nie później niż na 3 dni przed feriami zimowymi.158 

 

4. Klasyfikację roczną przeprowadza się nie później niż na 3 dni przed zakończeniem roku 

szkolnego.159 

 

5. Klasyfikacja roczna (śródroczna) w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  

zachowania. 

 

6. Klasyfikacja roczna (śródroczna) ucznia począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skali 

obowiązującej w szkole. 

 

7. Klasyfikacja roczna (śródroczna) ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej (śródrocznej) 

oceny  klasyfikacyjnej  zachowania.160 

 

8. Klasyfikacja roczna (śródroczna) ucznia począwszy od klasy czwartej z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia za zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku 

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

klasyfikacyjnej zachowania.161 

 
8a. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi.162 

 

9. O przewidywanej śródrocznej i rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń i jego 

rodzice są informowani 30 dni przed klasyfikacją; wychowawca klasy uzyskuje pisemne 

potwierdzenia przekazania informacji.163 
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10. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i dodatkowych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne 2 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

11. W terminie ustalonym przez dyrektora, nie później jednak niż na tydzień przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii i wpisują tę ocenę do dziennika 

elektronicznego.164 

 

12. W ciągu 2 dni wychowawca pisemnie informuje rodziców uczniów o przewidywanych ocenach 

z zajęć edukacyjnych, uzyskując pisemne potwierdzenie przekazania informacji.165 

 

13. Laureaci  i  finaliści  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  otrzymują   

z  danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną. 

 

14. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią co 

najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania z uwzględnieniem § 90 ust. 6. 

 

15.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny 

klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy 

programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny  

z dyrektorem szkoły.  

 

16. Uczeń, o którym mowa w ust. 15 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

 

 

II. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych 

 

1. Uczeń lub jego rodzice ma prawo ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, jeżeli uczeń spełnił następujące warunki: 

1) systematycznie  pracował w całym  roku  szkolnym; 

1a) wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są usprawiedliwione,166 

2) przystąpił do wszystkich zapowiedzianych pisemnych form sprawdzania wiedzy i 

umiejętności (nawet w późniejszych terminach), a w przypadku plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, informatyki zaliczył wszystkie obowiązkowe prace i aktywności opisane 

w przedmiotowym systemie oceniania poszczególnych zajęć;167 

3) poprawiał prace pisemne; 

4) systematycznie odrabiał zadania domowe; 

5) uczestniczył aktywnie w zajęciach edukacyjnych.168 

 

2. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora szkoły o uzyskanie 

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, w ciągu 2 dni od otrzymania od 

                                                 
164 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
165 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
166 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
167 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
168 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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wychowawcy pisemnej informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych; 

dyrektor przekazuje wniosek nauczycielowi danych zajęć.169 

 

3. Jeśli uczeń nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, wniosek będzie rozpatrzony 

negatywnie.170 

 

4. Wniosek musi zawierać uzasadnienie; wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

 

5. We wniosku określona jest ocena, o jaką uczeń się ubiega. 

 

6. Po otrzymaniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej 

niż przewidywana nauczyciel może: 

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami 

niezbędnymi do jej uzyskania; 

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia 

wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że uczeń spełnia wymagania na ocenę 

przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana, szczególnie w 

sytuacji jeśli w ciągu roku szkolnego uczeń nie miał wystarczających możliwości 

zaprezentowania swoich osiągnięć edukacyjnych. 

 

7. Dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, 

przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Nauczyciel 

ustala termin, formę i zakres dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia (np. 

sprawdzian, wykonanie pracy, odpowiedź ustna), o czym na piśmie powiadamia się ucznia i jego 

rodziców. 

 

8. Ustalona w ten sposób przez nauczyciela ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.171 

 

§ 92 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej 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.  

 

2. 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.  

 

3. 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 specyfikacji tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.172 

 

3a. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do 

wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący 

                                                 
169 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
170 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
171 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. – dotyczy ust. 4-8 
172 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie 

klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.173 

 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

 

5. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

 

§ 93 

Skala  ocen 

1. Oceny bieżące ustala się wg następującej skali: 

1)  niedostateczna                          zapis numeryczny 1      skrót nd 

2)  dopuszczająca                           zapis numeryczny 2     skrót dop 

3)  dostateczna                               zapis numeryczny 3     skrót dst 

4)  dobra                                       zapis numeryczny 4     skrót db 

5)  bardzo dobra                             zapis numeryczny 5     skrót bdb 

6)  celująca                                    zapis numeryczny 6     skrót cel 

 

1a) W celu monitorowania systematycznej pracy ucznia nauczyciel tworzy w dzienniku dodatkowe 

kolumny z opisem: np. (nieprzygotowanie) i bz (brak zadania domowego). W przypadku 

zaistnienia powyższych sytuacji nauczyciel zaznacza w dzienniku w odpowiedniej kolumnie 

znak „-”. 

 

1b) Aktywność ucznia zaznaczana jest za pomocą znaku „+” lub „-”. 

 

1c) W przypadku nieoddania zadanej pracy lub nieobecności ucznia na zajęciach używany jest 

zapis data, który oznacza termin, w jakim uczeń zobligowany jest do oddania pracy. 

 

1d) W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianach, klasówkach i pracach klasowych stosuje 

się zapis „nb” w odpowiedniej kolumnie.174 

 

2. Ocenianie bieżące i monitorowanie pracy ucznia175 dokonywane jest systematycznie. Ilość ocen 

powinna być proporcjonalna do tygodniowej ilości godzin danych zajęć edukacyjnych, ale nie 

mniejsza niż trzy przy jednej godzinie tygodniowo: 

1) nazwy pełnej używa się w klasyfikacji rocznej i śródrocznej; 

2) w dzienniku lekcyjnym do zapisu ocen bieżących stosuje się wyłącznie cyfrowe oznaczenie 

stopnia; 

3) oceny bieżące z zastrzeżeniem punktu 4) mogą otrzymać jeden znak „+” (plus) lub „ –” 

(minus); 

4)  ocena niedostateczna i dopuszczająca nie mogą otrzymać znaków znak „+” (plus) i „ –” 

(minus), ocena celująca nie może otrzymać znaku „+” (plus); 

5) uchylono; 

                                                 
173 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
174 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
175 Uchwała13/17/18; 28.11.2017 r. 
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6) uchylono; 

7) przy zapisie ocen bieżących stosuje się następujące kolory: czerwony – oceny ze 

sprawdzianów i zadań klasowych, niebieski lub czarny – pozostałe oceny. 

 

3. Ocena śródroczna ma wpływ na ocenę roczną. 

 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. 

 

5. Oceny klasyfikacyjne roczne ustala się wg skali ocen: 

1) ocena celująca; 

2) ocena bardzo dobra; 

3) ocena dobra; 

4) ocena dostateczna; 

5) ocena dopuszczająca; 

6) ocena niedostateczna. 

 

6. Roczne ocenianie uczniów powinno być dokumentowane w dzienniku lekcyjnym i wpisane 

przez  wychowawcę do arkuszy ocen. 

 

§ 94 

Ogólne kryteria ocen 

 

1. Ocena  celująca: 

1) uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; 

2) posiada wiedzę wykraczającą poza materiał obowiązkowy, osiąga sukcesy w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych; 

3) wyróżnia się wiedzą  przedmiotową; 

4) uczeń spełnia wymagania wykraczające poza  podstawę programową. 

 

2. Ocena bardzo dobra: 

1) uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności  objęte podstawą programową; 

2) jest zainteresowany przedmiotem; 

3) odpowiedzi ustne i pisemne świadczą o znajomości omawianego problemu; 

4) uczeń spełnia wymagania dopełniające treści programowe. 

 

3. Ocena dobra: 

1) uczeń dysponuje wiedzą pozwalającą na wykonanie zadań przewidzianych podstawą 

programową; 

2) samodzielnie rozwiązuje typowe problemy i zadania; 

3) jest aktywny  podczas zajęć. 

 

4. Ocena dostateczna: 

1) uczeń opanował wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w stopniu 

zadowalającym; 

2) potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenia o średnim stopniu trudności; 

3) uczeń spełnia wymagania podstawowe. 

 

5. Ocena dopuszczająca: 

1) uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać polecenia wymagające zastosowania 

umiejętności, których  opanowanie  przewiduje podstawa programowa; 

2) braki w opanowaniu materiału nauczania i umiejętności nie będą przeszkodą w dalszym 

procesie nauczania i są możliwe do uzupełnienia przez ucznia; 
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3) uczeń  spełnia  wymagania  konieczne. 

 

6. Ocena niedostateczna: 

1) uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności stwarzających możliwość uzupełnienia braków 

podczas kontynuacji nauki na stopniu wyższym; 

2) nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym 

stopniu trudności,  

3) uczeń nie opanował treści zawartych w podstawie programowej. 

 

§ 95 

1. W  klasach  I-III  obowiązuje  ocena  opisowa: 

1) celem  pierwszego  etapu  edukacji szkolnej jest  kształtowanie  umiejętności dzieci służących 

zdobywaniu wiedzy na dalszych szczeblach edukacji; oprócz zdobywania wiedzy 

i umiejętności dzieci powinny nauczyć się samokontroli i samooceny  wykonywanej  pracy; 

2) oceną zainteresowani są nauczyciele, uczniowie i rodzice;176 

3) powinna być ona oceną ustną lub pisemną informacją o osiągnięciach dziecka, jego 

problemach dydaktycznych i wychowawczych, a także  ukazywać jego rozwój w określonym 

przedziale czasowym; 

4) redagując ocenę opisową należy uwzględnić postępy edukacji, postępy w rozwoju 

emocjonalno - społecznym i osobiste osiągnięcia ucznia. 

 

2. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje: 

1) diagnostyczną - dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem 

wymagań  stawianych  przez  nauczyciela; 

2) informacyjną - przekazująca informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć 

i jaki był  jego  wkład  pracy; 

3) korekcyjną - odpowiadająca na pytanie nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co 

poprawić, zmienić, udoskonalić; 

4) motywacyjną - zachęcająca dziecko do  samorozwoju, dalszego wysiłku, dająca wiarę 

we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu; 

5) rozwojową - odnoszącą się zarówno do uczniów jak i do nauczycieli, koncentrującą się 

na dziecku, ale  również aktywizującą nauczyciela mobilizującego do zmian i dalszego 

rozwoju. 

 

3. Ewaluacja systemu oceniania może obejmować różne obszary; ocenę można  traktować  jako: 

1) miarę rozwoju dziecka względem  wymagań stawianych  mu  przez  nauczyciela; 

2) wskaźnik, jak je nauczyciel odbiera; 

3) wskaźnik jakości zaangażowania, wysiłku dziecka oraz jakości uzyskiwanych przez nie 

efektów; 

4) czynnik uruchamiający samoocenę u dziecka. 

 

4. Organizacja procesu oceniania 

1) w klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową;177 

2) ocena opisowa ujmuje: osiągnięcia wychowawcze (wywiązywanie się z obowiązku ucznia, 

przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych, umiejętność współdziałania w zespole 

lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm, kulturalne zachowanie się poza szkołą, 

okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne),umiejętność wypowiadania się, technikę czytania i pisania, podstawy ortografii i 

gramatyki, liczenie, rozwiązywanie zadań tekstowych, ogólną wiedzę o otaczającym 

                                                 
176 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
177 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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świecie, zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym, osobiste 

osiągnięcia uczniów. 

 

5. W klasach I-III oceny bieżące ustala się w stopniach wg skali 1-6: 

1) stopień 6, gdy osiągniecia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom przewidzianych 

osiągnięć edukacyjnych; 

2) stopień 5, gdy uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności; 

3) stopień 4, gdy opanowane wiadomości i umiejętności nie są pełne, ale powalają na dalsze 

opanowanie treści; 

4) stopień 3, gdy uczeń opanował podstawowy zakres wiadomości i umiejętności, sprawiający 

kłopoty w przyswajaniu trudniejszych treści; 

5) stopień 2, gdy opanowane wiadomości i umiejętności są niewielkie i utrudniają dalsze 

kształcenie; 

6) stopień 1, gdy wiadomości i umiejętności nie są opanowane, uczeń nie radzi sobie 

z zadaniami nawet z pomocą nauczyciela. 

 

6. Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu: 

1) ocena celująca- wyrażony cyfrą 6:Znakomicie!Brawo!Osiagasz doskonałe wyniki. Posiadasz 

uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje!; 

2) ocena bardzo dobra- wyrażony cyfrą 5: Bardzo dobrze pracujesz. Robisz w szybkim tempie 

duże postępy. Tak trzymaj!; 

3) ocena dobra - wyrażony cyfrą 4: Dobrze pracujesz, jednak stać Cię, by było lepiej. Włóż 

więcej wysiłku w podejmowane prace, co umożliwi Ci osiągać lepsze wyniki; 

4) ocena dostateczna- wyrażony cyfrą 3: Pracujesz, ale osiągasz słabe wyniki. Aby to zmienić 

na lepsze, konieczna jest pomoc nauczyciela i rodziców oraz systematyczna praca, 

wymagająca dużo wysiłku z twojej strony; 

5) ocena dopuszczająca- wyrażona cyfrą 2: Zbyt mało pracujesz i osiągasz słabe wyniki. Włóż 

dużo wysiłku, bądź aktywniejszy, skorzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców; 

6) ocena niedostateczna- wyrażony cyfrą 1: Osiągasz niezadowalające rezultaty. Spotkało Cię 

niepowodzenie. Pokonasz to, ale czeka Cię bardzo dużo systematycznej pracy wspólnie 

z nauczycielem i rodzicami. 

 

7. Dopuszcza się oceny bieżące ze znakiem plus (+) lub minus (-) zarówno w nauczaniu 

zintegrowanym, jak również w nauce języka obcego. 

 

8. Pisanie z pamięci i ze słuchu oceniane są następująco (błędy I stopnia): 

1) celujący (6)- 0 błędów i znajomość zasad ortograficznych; 

2) bardzo dobry (5)- 0 błędów; 

3) bardzo dobry minus (5-)-1 błąd; 

4) dobry plus (4+)- 2 błędy; 

5) dobry (4) 3 błędy; 

6) dobry minus (4-)- 4błędy; 

7) dostateczny plus (3+)-5 błędów; 

8) dostateczny (3)- 6 błędów; 

9) dostateczny minus (3-)- 7 błędów; 

10) dopuszczający(2)-8 błędów; 

11) niedostateczny (1)- 9 i więcej błędów. 

 

9.Sprawdziany i testy oceniane są następująco: 

1) 100% i zadanie dodatkowe- celujący (6); 

2) 100%- 92%-bardzo dobry (5); 

3)  91%-75%- dobry (5); 
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4) 74%-51%dostateczny(3); 

5) 50%-33%dopuszczający (2); 

6) poniżej 33%niedostateczny (1). 

 

10. Inne oznaczenia przyjęte przez nauczyciela powinny być przekazane uczniom i ich rodzicom, 

np. za trzy plusy można otrzymać ocenę bardzo dobrą (stosowane w zapiskach własnych 

nauczyciela). 

 

11. Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej, technicznej czy wychowania 

fizycznego nauczyciel ocenia zaangażowanie i wysiłek ze strony ucznia oraz jego możliwości 

w tym zakresie. 

 

12. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic po zakończeniu semestru na specjalnie przygotowanym 

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

 

13. Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym. 

 

14. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

z zastrzeżeniem ust. 15. 

 

15.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia , na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii PPP. 

 

16. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

 

§ 96 

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

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, to szkoła, w miarę 

możliwości finansowych, stworzy uczniowi szanse uzupełnienia braków poprzez uruchomienie 

zajęć wyrównawczych. 

 

§ 97 

Tryb ustalania oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o warunkach, 

sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Ocenianie zachowania ucznia polega 

na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków 

ucznia ustalonych w statucie szkoły.178 

 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania  

ustala się wg następującej skali: 

                                                 
178 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

3. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem § 97 ust. 6). 

 

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

zachowania. 

 

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

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

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

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

 

6. uchylono179 

 

7. Wychowawca informuje rodziców ucznia o zachowaniu na spotkaniach klasowych.  

W wyjątkowych sytuacjach przeprowadza indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniem; 

sposób kontaktowania ustala wychowawca klasy. Z przeprowadzonej rozmowy wychowawca 

sporządza notatkę w dzienniku klasowym i przesyła ją rodzicom ucznia drogą elektroniczną.180 

 

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie 

ogólnych kryteriów oceniania zachowania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 98 ust. 1-6.181 

 

9. Śródroczną ocenę ustala wychowawca na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej. 

 

10. Roczną ocenę ustala wychowawca w terminie ustalonym przez dyrektora, nie później jednak 

niż tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a w ciągu 2 dni pisemnie 

informuje rodziców, uzyskując pisemne potwierdzenie przekazania informacji.182 

 

11. O przewidywanej śródrocznej i rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń 

i jego rodzice są informowani przez wychowawcę 30 dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

rady pedagogicznej. Wychowawca uzyskuje pisemne potwierdzenie  przekazania informacji.183 

 

12. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są 

ocenami opisowymi. 

 

13. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.184 

                                                 
179 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
180 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
181 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
182 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
183 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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14. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny z powodu realizacji, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualnego programu lub toku nauki, jak również spełniającemu obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie ustala się oceny zachowania. 

 

15. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;185 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej (praca na rzecz szkoły i klasy, pomoc 

kolegom w nauce, przeciwdziałanie przejawom marnotrawstwa i niszczenia mienia szkoły, 

udział w konkursach i zawodach sportowych, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych); 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły (znajomość hymnu, reprezentowanie szkoły poprzez 

obecność pocztu sztandarowego na uroczystościach szkolnych oraz na terenie miasta, 

szacunek wobec sztandaru, patronki  szkoły); 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej ( kultura słowa);  

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  osób (umiejętność przyznawania się 

do swoich błędów, przeproszenie pokrzywdzonej osoby, praca nad rozwijaniem własnej 

osobowości - sumienność, rzetelność w pracy); 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza  nią (punktualność, udział 

w uroczystościach szkolnych i państwowych, reprezentowanie szkoły w konkursach, 

zawodach); 

7) okazywanie szacunku innym osobom (reagowanie  na  brutalność, agresję, zło, praca 

charytatywna, wolontariat). 

 

16. Ocena zachowania ucznia dotyczy jego zachowania na terenie szkoły jak i poza nią. 

 

17. Ogólne kryteria oceniania zachowania:  

1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a) przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, 

b) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

d) samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 

e) szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, 

f) propaguje dobre imię szkoły i społeczności szkolnej, 

g) bierze czynny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska, 

h) pomaga kolegom w nauce, 

i) uczeń ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na zajęcia (dopuszcza 

się 1-2 spóźnienia z przyczyn losowych), 

j) dba o kulturę życia codziennego i zachowania, 

k) przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną, indywidualną, 

l) przestrzega regulaminów pracowni, 

ł) nie ulega nałogom; 

2) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a) angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

b) pomaga kolegom w nauce, 

c) reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, konkursach, 

d) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 

e) sumiennie spełnia wszystkie obowiązki szkolne, 

f) wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie, 

g) ma nie więcej niż 1 dzień nieobecności nieusprawiedliwionej i sporadyczne spóźnienia; 

3)  dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

                                                                                                                                                                  
184 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
185 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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a) przestrzega zasad kultury osobistej, 

b) odrabia zadania domowe, 

c) nie wykazuje zbyt dużej aktywności, ale swoim zachowaniem nie utrudnia prowadzenia 

lekcji, 

d) wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

e) nauczyciele sporadycznie zgłaszają zastrzeżenia do zachowania na lekcjach. 

f) ma nie więcej niż 2 dni nieobecności nieusprawiedliwionej i nie więcej niż kilka spóźnień; 

4)  poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a) nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go osiąganie przeciętnych 

wyników w nauce ( w porównaniu ze swoimi możliwościami), 

b) czasami nie odrabia zadań domowych, 

c) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o wygląd otoczenia,  

w którym przebywa, 

d) uczeń nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonu-

je powierzone mu prace, 

e) zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób, ale pozytywnie reaguje 

na zwróconą mu uwagę. 

f) farbuje włosy, maluje się 

g) ma powyżej 5 dni nieusprawiedliwionych (tydzień) i nie więcej niż kilkanaście spóźnień; 

5) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a) ma powyżej 10 dni nieusprawiedliwionych (2 tygodnie) i dużą ilość spóźnień świadczą-

cych o lekceważącym stosunku do punktualności, 

b) często nie odrabia zadań domowych, 

c) nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, 

d) nosi nieodpowiedni, wyzywający strój (np. duży dekolt, odkryty brzuch, plecy, zbyt krótka 

spódnica) czy  makijaż; nie dba o higienę, 

e) czasami nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników, 

f) samowolnie opuszcza teren szkoły, 

g) używa urządzenia rejestrujące dźwięk lub obraz podczas zajęć, 

h) pali papierosy, 

i) przejawia agresję słowną, używa przemocy wobec rówieśników, kłamie i oszukuje 

nauczycieli, 

j) przeszkadza w prowadzeniu zajęć, 

k) niszczy mienie szkoły i nie stara się naprawić szkód; 

6) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:  

a) uczeń, który wagaruje, ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione i notoryczne spóźnie-

nia, 

b) używa w szkole niebezpiecznych przedmiotów, 

c) znęca się psychicznie bądź fizycznie nad uczniami, 

d) przywłaszcza sobie mienie szkoły lub innych osób, 

e) pali papierosy, - jeżeli to zjawisko występuje z jakimkolwiek innym wymienionym w tym 

punkcie, 

f) nosi biżuterię, obcasy, wyzywający makijaż oraz ignoruje polecenia nauczyciela, 

g) często używa wulgaryzmów i nie reaguje na zwróconą uwagę, 

h) fałszuje dokumenty i podpisy, 

i) wchodzi w konflikt z prawem przez kradzieże, bójki, włamania, alkohol, narkotyki, 

odpalanie petard, 

j) namawia innych do spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków, 

k) prowokuje bójki, 

l) nagminnie opuszcza teren szkoły, 

m) używa urządzenia rejestrujące dźwięk lub obraz podczas zajęć, 

n) ma negatywny wpływ na innych uczniów, 
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o) stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu bądź życiu uczniów, nauczycieli i pracowników  

szkoły. 

 

18. Uczeń otrzymuje ostatecznie ocenę naganną zachowania za: 

1) narkotyki (posiadanie, używanie, dystrybucja), 

2) alkohol, 

3) interwencję policji z udowodnieniem winy, 

4) pobicia z poważnym  uszkodzeniem ciała, 

5) udowodnioną kradzież, 

6) nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 30 dni  zajęć edukacyjnych. 

 

19. Aby otrzymać określoną ocenę zachowania uczeń powinien spełniać większość kryteriów 

opisanych w ust. 17. 

 

20. uchylony 

 

21. Notatkę za nieodpowiednie zachowanie ucznia sporządza nauczyciel bezpośrednio po zajściu.  

 

22. W celu zobiektywizowania oceny wychowawca bierze pod uwagę opinię nauczycieli i pracow-

ników szkoły, klasy oraz samoocenę ucznia. 

 

23. uchylony 

24. Roczna i śródroczna skala ocen zachowania:  

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

25. W rażących przypadkach łamania Statutu SP nr 2 w Wadowicach Rada Pedagogiczna na 

wniosek dyrektora, wychowawcy lub innego nauczyciela może podjąć decyzję o obniżeniu 

oceny zachowania. 

 

26. uchylony 

 

27. uchylony 

 

28. uchylony186 

 

§ 98 

Tryb i warunki uzyskania wyższej  niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
1. Uczeń i jego rodzice mogą się odwołać od każdej niższej niż wzorowa przewidywanej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.187 

 

2. Uczeń lub jego rodzice zgłaszają do dyrektora szkoły w terminie 2 dni roboczych od otrzymania 

pisemnej informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej pisemny wniosek, 

                                                 
186 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. dotyczy ust. 17-28 
187 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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z podaniem  konkretnego powodu, o ponowne ustalenie oceny z zachowania. Dyrektor 

przekazuje wniosek wychowawcy.188 

 

2a. Wniosek musi zawierać uzasadnienie; wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.189 

 

3. Warunkami ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna są:  

1) spełnienie warunków opisanych w §97 ust. 17;190 

2) brak nagany w ciągu roku szkolnego; 

3) postępowanie zgodnie z prawem (nieuczestniczenie w przestępstwie, brak sprawy w sądzie 

ds. nieletnich). 

 

4. Wychowawca jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych rozpatrzyć wniosek. 

 

4a. Wychowawca dokonuje analizy dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej zasad ustalenia 

rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania w odniesieniu do wywiązywania się ucznia z 

obowiązków i przestrzegania zasad postępowania określonych w statucie szkoły.  

 

4b. Wychowawca pozytywnie rozpatruje wniosek, jeżeli stwierdzi, że uczeń spełnia kryteria 

ustalone na daną ocenę zachowania określone w statucie szkoły. 

 

5. O podjętej decyzji wychowawca informuje ucznia, jego rodziców oraz dyrektora szkoły. 

 

6. Ustalona w ten sposób przez wychowawcę ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.191 

 

§ 99 

Tryb i warunki odwołania od oceny zachowania ustalonej niezgodnie z przepisami prawa 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia  do  dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi  

trybu  ustalania  tej  oceny; zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.192 

 

2. W powyższej sytuacji dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

4)  pedagog; 

5)  psycholog; 

6)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7)  przedstawiciel rady rodziców. 

                                                 
188 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
189 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. 
190 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
191 Uchwała 6/18/19; 28.08.2018 r. – dotyczy ust. 4 - 6 
192 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 100 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności 

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania. 

 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

"nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". 

 

§ 101 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący indywidualny tok lub program  nauczania; 

2) uczeń  spełniający  obowiązek  szkolny  poza  szkołą; 

3) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 2, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

3. uchylono193 

 

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

    klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych: technika, informatyka, plastyka, muzyka, 

wychowanie fizyczne ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.194 

 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ustępie 1, 2 i 4 przeprowadza nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego, przez dyrektora szkoły, nauczyciela 

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

 

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

 

                                                 
193 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
194 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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8. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierownicze stanowisko - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.  

 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 

z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.195 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice 

ucznia.196 

 

11. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:  

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

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

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania  egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się 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.197 

 

12. Termin egzaminu klasyfikacyjnego musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.198 

 

13. Uczniowi o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania.199 

 

14. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, jak 

w ust. 2 pkt 2, egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji; stopień trudności 

pytań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen wymienionych w § 94. 

 

15. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator (egzaminatorzy) 

w porozumieniu z przewodniczącym komisji w przypadku komisyjnego egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala stopień wg skali ocen wymienionej w § 93 ust. 1 (ocena śródroczna) lub 

w § 93 ust. 7 (ocena roczna). 

 

16. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego 

rodzice mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu do Dyrektora szkoły, który 

powołuje komisję egzaminacyjną działającą w składzie i na zasadach określonych w § 105 ust. 4 

-6; od oceny ustalonej przez komisję odwołanie nie przysługuje.200 

 

§ 102 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 

 

                                                 
195 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
196 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
197 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
198 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
199 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
200 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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§ 103 

Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 102 nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i  powtarza  klasę. 

 

§ 104 

Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

 

§ 105 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć..  

 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.201 

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin powinien być przeprowadzony w ostatnim 

tygodniu wakacji. 

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 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.202 

 

5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wtedy dyrektor powołuje w skład komisji 

innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.203 

 

6. Z przeprowadzonego 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.  

Do protokołu dołącza się 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.204 

 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później 

niż do końca września. 

 

                                                 
201 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
202 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
203 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
204 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji, powtarza klasę, 

z zastrzeżeniem § 105 ust. 9. 

 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane 

w klasie programowo wyższej. 

 

10. Prawo do egzaminu poprawkowego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie 

oceny niedostateczne (roczne) z obowiązujących przedmiotów nauczania. 

 

§ 106 

1. Uczeń lub jego  rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia 

i zatwierdzenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.205 

 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która: w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. 

 

3. Dla przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2, 

dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

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.206 

 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 może być zwolniony na własną prośbę z udziału w pracy 

komisji egzaminacyjnej; wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

dyrektor na egzaminatora powołuje innego nauczyciela tego samego przedmiotu z tej lub innej 

szkoły (w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły). 

 

5. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (z wyjątkiem: plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę ćwiczeń praktycznych). 

 

6. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący 

komisji. Stopień  trudności  pytań (ćwiczeń) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega 

się uczeń. 

 

7. Komisja, o której mowa w ust. 3, może na podstawie przeprowadzonego egzaminu:  

1) podwyższyć  stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu; 

2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku wyniku negatywnego. 

 

                                                 
205 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
206 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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8. Z przeprowadzonego sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół 

zawierający:  

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.207 

9. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach 

ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę 

egzaminu oraz ustalony stopień. 

 

10. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie 

przystąpić do sprawdzianu, może przystąpić do niego w innym terminie określonym przez 

dyrektora szkoły. 

 

§ 107 

Warunki  ukończenia  szkoły  podstawowej 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny  klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej; 

2) uchylono; 

3) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.208 

 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

o której mowa w pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

 

3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kończy szkołę 

podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

 

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym.209 

 

§ 108 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

 

1. Uchylono 

a)   Uchylono 

b)   Uchylono 

c)   Uchylono  

                                                 
207 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
208 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
209 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-11-2017&qplikid=1#P1A6
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d)   Uchylono 

e)   Uchylono 

f)  Uchylono 

g) Uchylono 

 

2. Uchylono 

a) Uchylono 

b) Uchylono 

c) Uchylono 

d) Uchylono 

 

3. Uchylono 

 

4. Uchylono 

 

5. Uchylono 

 

6. Uchylono 

 

7. Uchylono 

 

8. Uchylono 

 

9. Uchylono 

 

10. Uchylono 

 

11. Uchylono 

 

12. Uchylono 

 

13. Uchylono 

 

14. Uchylono 

§ 108a210 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu 

uczeń spełnia te wymagania. 

 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia.211 

                                                 
210 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
211 Pkt 4 wchodzi w życie od 1 września 2021 r. 
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4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 

zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

Rozdział 7a212 
Regulacje prawne dotyczące klas gimnazjum 

 

§ 108b 

1. Uczniowie klas gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

1) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 

poza te treści. 

3) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje 

następujące działania: 

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

c) wykonanie zaplanowanych działań; 

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego; 

e) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

4) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły w porozumie-

niu z Radą Pedagogiczną. 

5) Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają 

udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

6) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu 

edukacyjnego. 

                                                 
212 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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7) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyj-

nego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

8) Podstawą do wpisania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie 

ukończenia szkoły jest spełnienie przez niego minimalnych przyjętych przez Radę 

Pedagogiczną warunków, takich jak: 

a) czynny udział w pracy nad projektem w zespole, 

b) wykonanie konkretnego wskazanego w harmonogramie zadania znaczącego dla całości 

projektu, 

c) doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest 

całkowicie zgodny z oczekiwaniami), 

d) przygotowanie konkretnego fragmentu pisemnej dokumentacji wykonanego projektu, 

e) udział w publicznej prezentacji projektu. 

9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyj-

nego. 

10) W przypadkach, o których mowa w pkt 9, na świadectwie ukończenia szkoły w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 108c 

Warunki ukończenia szkoły 

 

1. Uczeń kończy szkołę: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne 

oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych  w szkole z zastrzeżeniem § 91 ust. 13, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) ponadto, jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa § 108d z zastrzeże-

niem § 108d ust. 10, 11 i 45. 

 

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

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

dobrą ocenę zachowania. 

 

 2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

2b. Uczeń, o którym mowa w § 73 ust. 2,kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 

 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając 

specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.  

 

§ 108d 

Egzamin gimnazjalny 

 

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”. 
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1a. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje: 

1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego 

oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 

2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu 

matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii; 

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego. 

 

2. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

Informator OKE jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

 

3. Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej 

i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

 

3a.  

1) Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących 

języków obcych nowożytnych: angielskiego, niemieckiego, którego uczą się jako przedmiotu 

obowiązkowego. 

2) Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy 

nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego. 

W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt 5 i w ust. 21e w  deklaracji podaje się również 

informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym 

3) Deklarację, o której mowa w punkcie 2, składa się nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

4) Informację o: 

a) języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego, 

b) uczniach, którzy obowiązkowo przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w ust. 21d, 

c) uczniach, którzy zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w ust. 21e dołącza się do listy, 

o której mowa  w ust. 18 punkt „a”. 

4a) Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem ust. 13b pisemną informację o:  

a)  zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, 

b) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym – w przypadku, o którym mowa w pkt 5 i w ust. 21e. 

5) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka 

nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku 

przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 

Uczniowie ci mogą zadeklarować chęć przystąpienia do części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o której mowa w ust. 21d 

6) Informację, o wyniku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje 

uczniowi lub jego rodzicom wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 

 

4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 
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i możliwości psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

 

4a. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z 

wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację 

kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach 

dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 

na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do możliwości 

psychofizycznych i indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

 

6. Opinię, o której mowa w ust. 4, rodzice ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 

dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

 

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie 

odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. 

 

8. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w ust. 4a, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub 

specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek 

rodziców. 

 

9. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w ust. 4, 4a, 5 i 7, 

spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego, określonego w szczegółowej informacji dyrektora Komisji Centralnej. 

 

10. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie 

przystępują do egzaminu gimnazjalnego. 

 

11. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 

mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

 

12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z  przedmiotów objętych 

egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.  

 

12a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 12, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie przez ucznia gimnazjum tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 

przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 



75 

 

13. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 12, z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu 

części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku. 

 

13a.Zwolnienie, o którym mowa w ust.12, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest 

równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

 

13b. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust.12, 

z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części trzeciej egzaminu 

gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 

tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuję komisję okręgową o zmianie 

języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się języka obcego nowożytnego w szkole jako 

przedmiotu obowiązkowego. 

 

14. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 

 

15. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed 

terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego 

zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

 

16. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby 

lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w  egzaminie gimnazjalnym, dyrektor 

komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w tutejszej szkole. 

 

17. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca oraz nauczyciel, o którym 

mowa w ust. 16, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, 

organizowane przez komisję okręgową. 

 

18. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności: 

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej 

dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie 

później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 

egzamin gimnazjalny;  

2)  nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, 

zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 

miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego; 

4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące 

przebieg egzaminu gimnazjalnego, o których mowa pkt 24, w tym wyznacza 

przewodniczących tych zespołów; 

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem 

egzaminu gimnazjalnego; 

6) nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego; 

7) zapewnia uczniom, o których mowa w ust. 4, 4a, 5 i 7 przystąpienie do egzaminu 

gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości; 

8) sporządza wykaz uczniów , którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub części 

egzaminu gimnazjalnego lub przerwali egzamin gimnazjalny lub część egzaminu 

gimnazjalnego, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten 

wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; 
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9) zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi 

uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji 

okręgowej; 

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania 

i przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

 

19. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego w obecności innego członka tego zespołu odbiera 

przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały 

niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one 

naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.  

 

19a. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i  zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne 

do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

 

20. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 19, zostały naruszone lub nie 

zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.  

 

21. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. 

 

21a. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 

minut. 

 

21b. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzo-

nym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egza-

minu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut. 

 

21c. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla 

wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0. 

 

21d. Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na 

podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części 

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 3a pkt 5. 

Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1. 

 

21e. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystą-

pić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 21d. 

 

22. Dla uczniów, o których mowa w ust. 4, 4a, 5 i 7, czas trwania każdego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony. Czas, o jaki może zostać 

przedłużony każdy zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, określa 

dyrektor Komisji Centralnej w szczególnej informacji. 

 

23. W przypadku, gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzona w kilku salach, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg 

danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu 

nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów. 
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24. W skład zespołu nadzorującego wchodzą, co najmniej 3 osoby, w tym: 

1) przewodniczący; 

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole 

lub w placówce. 

 

25. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności 

odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali. 

 

26. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego 

zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów. 

27. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu 

nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 

 

28. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być:  

1) wychowawca zdających, 

2) nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu, a w przypadku 

części trzeciej egzaminu gimnazjalnego – nauczyciele tego języka obcego nowożytnego, 

z którego zakresu jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. 

 

29. Przed rozpoczęciem danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, 

zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do 

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone. 

 

30. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 29, zostały naruszone, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza dany zakres albo poziom 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji 

okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

 

31. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 29, nie zostały naruszone 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności 

przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie 

przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do 

przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach. 

 

32. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, 

polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne. 

 

33. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie 

odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. 

 

34. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu 

nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w ust. 52. Protokół czytelnie podpisuje 

uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi. 

 

35. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia, nadany przez 

komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują 

zestawów zadań i kart odpowiedzi. 
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36. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki 

są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów. 

 

37. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 

 

38. Każdy zakres albo poziom danej części egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą 

zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu 

rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

39. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może 

zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 

medycznej. 

 

40. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu 

nadzorującego oraz osoby, o których mowa w ust. 56. 

 

41. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień 

dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 

 

42. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub  

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego, lub 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym 

uczniom, 

       przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia dany zakres albo 

poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Informację o przerwaniu 

i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego 

ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w ust. 52.  

 

43. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów 

powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Zadania zamknięte mogą być sprawdzane 

z wykorzystaniem czytnika elektronicznego. 

  

44. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustalone przez komisję okręgową są ostateczne. 

 

45. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części tego egzaminu 

w ustalonym terminie, albo przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu 

odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w  ust. 3, w szkole,  której jest 

uczniem. 

  

46. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym 

w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, albo nie przystąpił do danego 

zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, powtarza ostatnią klasę 
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gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem 

ust. 47. 

 

46a. Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał 

świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę 

gimnazjum, przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym 

powtarza ostatnią klasę. 

 

47. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 

egzaminu, o którym mowa w ust. 3, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany 

wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 

48. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana 

uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora 

komisji okręgowej. 

 

49. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu 

gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

50. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 

7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 45 - do dnia 31 sierpnia danego roku. 

 

51. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 50, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom wraz z świadectwem ukończenia szkoły. 

 

52. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu 

gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz 

przewodniczący zespołów nadzorujących. 

 

53. Protokół, o którym mowa w  ust. 52, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej. 

 

54. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 

miesięcy. 

 

55. Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych 

w odrębnych przepisach. 

 

56. Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być: 

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

2) delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych; 

3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę.  

 

57. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów 

sprawdzających prawidłowość egzaminu gimnazjalnego. 
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58. Osoby, o których mowa w ust. 56, nie uczestniczą w przeprowadzaniu, egzaminu 

gimnazjalnego. 

 

59. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

 

60. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały 

naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. 

 

61. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich 

otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne. 

 

62. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 60, lub z urzędu, dyrektor 

komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić 

egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na 

wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich a także w stosunku 

do poszczególnych uczniów. 

 

63. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego, z powodu zaginięcia 

lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor 

komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin 

danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. 

 

64. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania 

zadań zawartych w zestawie zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu 

z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego tego ucznia. Przepis ten stosuje się również w przypadku 

stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia występowania w jego pracy jednakowych 

sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie 

z rozwiązań innego ucznia. 

         

65. W przypadku unieważnienia uczniowi danego zakresu lub poziomu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje ponownie do danego zakresu lub poziomu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie ustalonym 

w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 3, 

w szkole, której jest uczniem. 

 

66. Zestawy zadań dla egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane 

i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie. 

 

67. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań decyzję, co do dalszego 

przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej. 

 

§ 108e 

Klasy sportowe 

1. W klasie sportowej liczba uczniów nie może być mniejsza niż 20. 

 

2. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, 

uzasadniającej brak możliwości kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczeń 
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przechodzi od nowego roku lub nowego semestru do klasy równoległej działającej na zasadach 

ogólnych. 

 

Rozdział 8 
Postanowienia  końcowe 

 

§ 109 

Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Marii Konopnickiej 

w Wadowicach 

ul. Sienkiewicza 9, 34 - 100 Wadowice213 

 

oraz pieczęci okrągłej o treści: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach. 

 

§ 110 

Szkoła posiada imię, sztandar i własny ceremoniał. 

  

§ 111 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 112 

Treść Statutu powinna być upowszechniona na posiedzeniu RP, na spotkaniach z rodzicami oraz 

udostępniona uczniom w wersji papierowej i elektronicznej.214 

 

§ 113 

Dla sprawnego organizacyjnego i statutowego funkcjonowania placówki w szkole obowiązują 

ustawy, regulaminy i dokumenty:  

 

1) Dokumentacja przebiegu nauczania: 

a) Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, 

b) Księga uczniów, 

c) Dzienniki lekcyjne dla oddziałów, 

d) Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, 

e) Dzienniki nauczania indywidualnego, 

f) Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, 

g) Dzienniki zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, 

h) Dzienniki zajęć pedagoga + dokumentacja badań,  

i) Dzienniki zajęć psychologa + dokumentacja badań,  

j) Arkusze ocen,  

k) Księga ocen zakładana po zakończeniu każdego roku szkolnego, 

l) Protokoły sprawdzianów i postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów uzdolnionych 

kierunkowo, 

m) Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące promowania - księga protokołów RP wraz 

z załącznikami, 

n) Pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne, 

o) Decyzje na indywidualny tok lub program nauki; 

 

                                                 
213 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
214 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r. 
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2)  Ustawy i dokumenty wewnętrzne: 

a) Ustawa o Systemie oświaty - jako dokument zasadniczy, 

b) Wizja i Misja szkoły, 

c) Statut Szkoły Podstawowej nr 2  w Wadowicach,215 

d) Regulamin Rady Pedagogicznej - określający uprawnienia i obowiązki RP, 

e) Statut Rady Rodziców, 

f) Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,216 

g) Uchylono,217 

h) Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania,218 

i) Roczny plan pracy szkoły, 

j) Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego, 

k) Instrukcje ochrony p. pożarowej,  

l) Księgi inwentarzowe szkoły, 

m) Plan poprawy warunków bhp, 

n) Plan obrony cywilnej, 

o) Zakresy czynności i kompetencji pracowników funkcyjnych /dyrektora, wicedyrektora, 

pedagoga, psychologa, starszego referenta, sekretarza szkoły, głównej księgowej, 

pracowników obsługi, przewodniczących zespołów RP i obowiązki zespołów 

nauczycielskich dla oddziałów/. 

 

 

Tekst jednolity opracowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz stosownych 

Rozporządzeń MEN-u.  

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 12 września 2014 r. 

Zmiany w Statucie zatwierdzone uchwałą z dnia 17 listopada 2015 r. wchodzą w życie z dniem 

17 listopada 2015 r. oraz uchwałą z dnia 14 stycznia 2016 r. wchodzą w życie z dniem 

14 stycznia 2016 r. Zmiany w Statucie zatwierdzone uchwałą z dnia 24 czerwca 2016 r. 

wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r. 

 

Zmiany w Statucie zatwierdzone uchwałą z dnia 29 sierpnia 2016 r. wchodzą w życie z dniem 

1 września 2016 r. Zmiany w Statucie zatwierdzone uchwałą z dnia 13 września 2016 r. 

wchodzą w życie z dniem1 3 września 2016 r. 

Zmiany w Statucie zatwierdzone uchwałą z dnia 24 stycznia 2017 r.wchodzą w życie z  dniem 

24 stycznia 2017r. 

Zmiany w Statucie zatwierdzone uchwałą z dnia 22 lutego 2017 r. wchodzą w życie z dniem 22 

lutego  2017r. 

Zmiany w Statucie zatwierdzone uchwałą z dnia 28 listopada 2017 r. wchodzą w życie z dniem 

28 listopada 2017r., z wyjątkiem §108 ust. 3 pkt 4, który wchodzi w życie 1 września 2021 r. 

Zmiany w Statucie zatwierdzone uchwałą z dnia 28 sierpnia 2018 r. wchodzą w życie z dniem  

1 września 2018 r. 

 
…………….……………………………….. 

                                            Przewodniczący RP 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

 

                                                 
215 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
216 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
217 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 
218 Uchwała 13/17/18; 28.11.2017 r 


